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AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı,
dünya genelinde 14 milyon 443 bin 823'e ulaştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 605 bin 214 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 628 bin 163 kişi
tekrar sağlığına kavuştu. Öte yandan İngiltere'de, insanlar üzerinde ilk denemeleri başarılı olan potansiyel yeni tip korona virüs (Kovid19) aşısı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Imperial College London Üniversitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta 15 gönüllü
üzerinde yapılan denemelerin başarılı olduğu, yeni aşamada daha fazla gönüllüye aşılama yapılacağı belirtildi.
AB liderleri 2. günde de anlaşamadı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla
mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda iki gündür devam eden müzakerelerde anlaşma
sağlayamazken, zirve programı bir gün uzatıldı. Öte yandan AB'den ABD yaptırımlarına tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "ABD'nin Avrupa şirketlerine ve çıkarlarına karşı artan yaptırımlarından ve yaptırım tehditlerinden derin
endişe duyuyorum" dedi.
ABD'de son dönemde rekor sayıya ulaşan yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, ülkenin 20'yi aşkın eyaletinde
normalleşmeyi kesintiye uğratırken, kısıtlamaların yeniden uygulanma riski ülke ekonomisinin toparlanma sürecini de tehdit ediyor. Kovid19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, vaka sayılarındaki artış her geçen gün yeni
bir rekora imza atıyor. Uluslararası Para Fonu‘da (IMF), yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl
yüzde 6,6 daralacağını öngördü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke çapında ikinci bir toplu karantinaya
ihtiyaç olmayacağını belirtti. Johnson, pazar günleri yayımlanan The Sunday Telegraph gazetesine verdiği röportajda, tüm ülkeyi
kapsayan karantina uygulamasını "nükleer caydırıcılığa" benzeterek, "Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda
olacağımızı da sanmıyorum." ifadesini kullandı. Noel'de "büyük ölçüde normale dönmeyi" umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki
süreçte gerek duyulması halinde "yerel düzeyde" karantina kararları alabileceklerini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi
Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya
kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım Fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı %19'dan %22'ye
çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı %15'ten %18'e çıkarıldı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın son işlem gününü
%0.02 düşüşle 118.786 seviyesinde
tamamladı. 17 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.70 düşerken, sanayi endeksi ise %0.58
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks genel olarak yatay seyrettiğini günü azda olsa
ekside noktaladı. Endekste geri çekilmenin sürmesi halinde 118.200 ve
117.800 destek seviyeleri test edilebilir. Yatay geçirilen işlem günü
sonrasında alımlar görmemiz durumunda ise 119.500 ve 120.200 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 118.200 / 117.800 / 117.000
Dirençler: 119.500 / 120.200 / 121.000

Bir önceki hafta 120.000 seviyesini test
ettikten sonra
yaşadığı sert satışlarla
113.000 seviyesinin altını gören BIST 100
endeksi yükselişle başladığı haftada pozitif
seyrini sürdürdü. 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
endeksin haftayı yatay bir işlem günü ile
kapattığını gördük.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Ağustos ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın son işlem gününü %0.15
düşüşle 135.025 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen kontrat
günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının devam etmesi halinde
134.500 ve 133.800 destek seviyelerini takip edeceğiz. Yaşanan geri çekilme
sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 135.700 ve
133.300 direnç 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
sert geri çekilmelere rağmen yükseliş
trendini sürdüren kontrat geçtiğimiz hafta
genelinde küresel piyasalardaki alım
trendi ile yükselişini sürdürdü. Haftanın
son iki işlem günü ise genel olarak yatay
bir seyir izleyen kontrat yükseliş trendinin
devam etmesi için direnç seviyeleri
üzerinde kalıcılık görmemiz gerekiyor.
Küresel bazda devam eden düşük faiz
ortamı ile bir süre daha gelişmekte olan
ülke borsalarında yükseliş trendinin
devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip
etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Temmuz ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın son işlem gününü %0.07
yükselişle
6.8874
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan ve gün boyunca yatay bir işlem günü geçiren kontrat
günü azda olsa artıda 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.
Geçtiğimiz
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
geri kalanında ise kontratta yatay
trendin devam ettiğini gördük.
Haftanın ilk 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 son
işlem gününü %0.06 yükselişle 1813
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde alıcılı bir seyir izledi ve günü
artıda 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 hafta ABD ile Çin arasında
gerginlik ve artan vaka sayıları Altın'a destek
olmaya devam ederken, olumlu haber
akışlarıyla takip edilen aşı gelişmeleri,
Çin'den gelen veriler ile Dolar'da gözlenen
yukarı yönlü hareketin neden olduğu kısmi
baskılar sonucu Ons Altın'ın aşağı yönlü
hareketini sürdürdüğü 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. Haftanın son
işlem gününde ise dikkatler artan vaka
sayıları ve jeopolitik belirsizlik üzerinde
olmaya devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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