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EKONOMİLERE YÖNELİK YÜKSEK BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Avrupa Merkez Bankası Temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi, pandemi tahvil alım programını 1.35 trilyon Euro seviyesinde
tuttu. Avrupa Merkez Bankası koronavirüs pandemisinin şimdilik kontrol altında olması ve karantinaların sona ermesi nedeniyle bugünkü
toplantıda yeni bir adım atmadı. Banka bugünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. AMB politika faizini % 0'da, marjinal
fonlama faizini % 0.25, mevduat faizini de eksi % 0.5'te tuttu. AMB, geçen ayki toplantısında Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı
(PEPP) 600 milyar euro artırmış, varlık alım programı böylece 1.35 trilyon euroya yükselmişti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün düzenlenen Yönetim Konseyi toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsten dolayı ekonomiye yönelik "yüksek belirsizlik" ve atıl kapasite
uyarısında bulunarak, büyüme ve enflasyonu desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağı yolundaki taahhüdünü yineledi. Lagarde,
Frankfurt'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerçek ve beklenen istihdam ve gelir kayıpları ve pandeminin evrimine ve
ekonomik görünüme ilişkin istisnai yükseklikteki belirsizlik, tüketici harcamaları ve işletme yatırımları üzerinde baskı oluşturmaya devam
ediyor," dedi ve "Bol parasal teşvikler gerekli olmayı sürdürüyor" şeklinde görüş bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma
programı ile gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya gelecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17-18 Temmuz'da
gerçekleşecek zirve, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak. Zirvede, Kovid-19'un ekonomik etkilerine
karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini
belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı liderler tarafından müzakere edilecek.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 11 Temmuz'da sona eren haftada 1.3 milyona geriledi.
Beklenti 1.25 milyondu. Devam eden başvurular 4 Temmuz'da sona eren haftada 422 bin düşüşle 17.338 milyona geriledi. Öte yandan
ABD'de perakende satışlar Haziran ayında aylık bazda yüzde 7.5 ile beklenenden daha fazla arttı. ABD'de perakende satışlar Haziran
ayında, daha fazla işletmenin yeniden açılması ve işsizlere desteğin harcamaları güçlendirmesinin etkisi ile üst üste ikinci ayda da
beklenenden fazla arttı. Perakende alışverişlerin değeri Haziran ayında önceki aya göre yüzde 7.5 artış gösterdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı mayıs ayında geriledi. Avrupa
İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, mayıs
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 azalarak 129,8 milyar euroya, ithalatı da yüzde 26,2 gerileyerek 122,6 milyar euroya
düştü. Böylece AB, mayıs ayında yaklaşık 7,1 milyar euroluk ticaret fazlası gerçekleştirdi. Euro Bölgesi'nde de ihracat, mayısta geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,5 daralarak 143,3 milyar euro, ithalat yüzde 26,7 gerileyerek 133,9 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin
ticaret fazlası, mayıs ayında yaklaşık 9,4 milyar euroya ulaştı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın dördüncü işlem
gününü
%0.91
yükselişle
118.808
seviyesinde tamamladı. 20.6 milyar TL
işlem
hacminin
gerçekleştiği
günde
bankacılık endeksi %1.35 yükselirken,
sanayi endeksi ise %1.20 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks genel olarak alıcılı seyrettiğini günü artıda
noktaladı. Endekste yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 119.700 ve
120.200 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız gibi
satış baskısı ve geri çekilme görmemiz durumunda ise 118.500 ve 117.800
destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 118.500 / 117.800 / 117.000
Dirençler: 119.700 / 120.200 / 121.000

Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde
yaşadığı sert satışlarla 113.000 seviyesinin
altını test eden BIST 100 endeksi yükselişle
başladığı haftada pozitif seyrini sürdürüyor.
Haftaya hem ABD vadelileri hem de Asya
piyasalarındaki pozitif görünüme eşlik
ederek yükselişle başlayan endeks yeni
haftanın ilk işlem gününü yüzde 3'ün
üzerinde artıda kapatırken Salı günü ise yurt
dışı borsalardaki satıcılı seyir ile düşüşle
başladı ve günü ekside kapattı. Çarşamba
günü 15 Temmuz nedeniyle piyasa kapalı
iken dün ise endeksteki yükseliş trendinin
devam ettiğini gördük.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.58
yükselişle
135.425
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde genel olarak alıcılı seyreden
kontrat günü artıda noktaladı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde
135.700 ve 136.300 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz
haftakine benzer olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 134.500 ve
133.800 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 134.500 / 133.800 / 133.200
Dirençler: 135.700 / 136.300 / 137.000

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Temmuz
ayı başıyla açığa satış yasağını BIST 30
endeksinde yer alan hisseler için
kaldırması kontratta satış dalgasına
neden olduğunu takip etmiştik. Yaşanan
geri çekilme sonrasında tepki alımları
gördüğümüz kontrat geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükseliş sürdü. Haftanın son iki
işlem günü ise genel olarak satıcılı bir
seyir izleyen kontrat spot piyasada
yaşanan sert satış dalgasından etkilendi
ve ciddi satışlarla karşılaştı. Yeni haftaya
ise yurt dışı piyasalardaki alıcılı seyre
eşlik ederek başlayan kontrat, gün
içerisinde bu alıcılı seyrini korumuştu. Salı
günü ise kontratta yurt dışı piyasalara
bağlı olarak geri çekilme gördük.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın dördüncü işlem gününü %0.31
düşüşle 6.8813 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün boyunca yatay bir işlem günü geçiren kontrat gün
sonunda gelen satışlarla günü ekside kapattı. Kontratta yukarı yönlü tepki
hareketleri görmemiz durumunda 6.90 ve 6.9250 direnç seviyelerini takip
edeceğiz. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda ise 6.8750 ve 6.8550
destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8750 / 6.8550 / 6.8400

Kur yatay hareketini sürdürüyor. Haziran
ayı ortasından beri yatay bantta hareket
eden dolar/TL kuru ve kontrat bu yatay
hareketini sürdürüyor. Haftanın ikinci
işlem günü doların çoğu gelişen ülke
para
birimleri
karşısında
değer
kazandığı izlenirken ABD ile Çin
arasında ortaya çıkan Güney Çin Denizi
gerginliği de veri takvimi açısından sakin
olan hafta genelinde beklentilerin
üzerinde gelen Türkiye sanayi üretimi
verisi de kontratı yatay bandından
çıkarmadı. Çarşamba günü 15 Temmuz
nedeniyle piyasa kapalı iken haftanın
son işlem gününde ise kontratta yatay
trendin devam edip etmeyeceğini
izleyeceğiz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 6.9000 / 6.9250 / 6.9500
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Günün Gelişmeleri:
Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
dördüncü işlem gününü %0.11 düşüşle
1812 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının artıp geri çekilmeler
görmemiz durumunda 1805 ve 1795 destek seviyeleri test edilebilir. Yukarı
yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 1817 ve 1825 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1805 / 1795 / 1787
Dirençler: 1817 / 1825 / 1832

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
gözlenen satış baskısı sonucu 1800
seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanan Ons
Altın'ın
koronavirüse
ilişkin
olumlu
gelişmeler getirdiği iyimserlik sonucu aşağı
yönlü sınırlı hareketleri takip edilmişti.
Haftanın ilk işlem gününde ise risk
iştahındaki toparlamaya rağmen devam
eden artan vaka endişeleri doğrultusunda
Ons Altın'ın sınırlı yükselişini sürdürdüğü
gözleniyor. Altın’a dayalı borsa fonlarına
girişin devam ettiği gözlenirken, kontrat
artan
ikinci
dalga
koronavirüs
endişelerinden destek bulmaya devam
ediyor. Gün içerisinde risk iştahında
gözlenen bozulmanın devam etmesi
durumunda güvenli varlık alımlarına talebin
artması ile kontratta yükseliş devam ettiğini
görebiliriz.
Haftanın son işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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DERAS: 2Ç20 bilançosunda 2.4 milyon TL net kar açıkladı.
VANGD: 2Ç20 bilançosunda 2.5 milyon TL net kar açıkladı.

