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TEMKİNLİ DURUŞ SÜRERKEN GÖZLER ABD VERİLERİNDE
ABD'de konut fiyatları Nisan'da yüzde 4,7 arttı. ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Nisan'da geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 4,7 artış gösterdi. S&P CoreLogic Case-Shiller, nisan ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre,
ABD'deki konut fiyatları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 yükseldi. Söz konusu endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla da
yüzde 4,6 artış kaydetti. Endeks, martta ise yıllık yüzde 4,4 artmıştı.
BIST-30'da açığa satış yasağı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağının 1 Temmuz'dan
itibaren kaldırıldığını duyurdu. SPK’den yapılan açıklamada, kurulun daha önce Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin
yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak kapsamına
alındığına dair yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verdiği anımsatıldı. Öte yandan Borsa İstanbul AŞ
tarafından Takasbank'ın, Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti verdiği Ödünç Pay Piyasası'nda (ÖPP) süreçlerini optimize edecek teknik
geliştirmelerini tamamladığı bildirildi. Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Takasbank'ın piyasaların
derinleşmesi ve gelişmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve
sürekli teklif bulunmasını sağlayacak, süreçleri optimize ve maliyetleri minimize edecek teknik gelişmeler tamamlanarak kullanıma hazır
hale getirildiği belirtildi.
Ulusal Güvenlik Kanunu, gün içinde Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin Daimi Komitesi tarafından onaylanması
ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalanmasının ardından, 1 Temmuz’a bir saat kala, yerel saatle 23.00’te Hong Kong yerel
hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, ulusal güvenliği tehlikeye atacak ayrılıkçı faaliyetler, devleti
yıkmak, terör ve yabancı güçlerle iş birliği etkinlikleri yasaklandı. Bu kapsamda, devlete ait tesislerin normal bir şekilde işleyememesi
yönünde zarar verici ve yıkıcı faaliyetler devleti yıkmak olarak değerlendirilecek ve söz konusu suçları irtikap edenler suça karışma
derecelerine göre, 3 yıldan müebbete kadar hapisle cezalandırılacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık ofisinin yayınladığı konuşma notlarına göre altyapı yatırımlarına hız vererek "Yeni bir
Düzen" kurma vaadinde bulunacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Salı günkü konuşmasında koronavirüsten etkilenen ekonomiyi
yeniden ivme kazandırmak için altyapı yatırımlarına milyarlarca sterlin harcama vaadini pekiştirecek. Aralık ayındaki genel seçim
öncesinde harcama taahhütlerinde bulunan Johnson, 5 milyar sterlinlik (6.2 milyar dolar) yol, okul ve hastane yatırımlarının
hızlandırıldığını açıklayacak ve sonbaharda daha fazla harcama stratejisi yayınlama sözü verecek.
Avrupa Borsaları günü artan vaka sayısı ve pandemide ikinci dalga endişelerine bağlı olarak karışık seyirle tamamladı. Kapanışta
gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kazanarak 360,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak,
12.310,93 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.169,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde
0,19 azalarak 4.935,99 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek, 19.375,52 puana indi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.59
yükselişle
116.525
seviyesinde tamamladı. 23.3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.59 düşerken, sanayi
endeksi ise %1.15 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 117.000 seviyesine oldukça
yaklaşan endeks günü artıda kapattı. Endekste yükselişin sürmesi halinde
117.000 ve 117.600 direnç seviyeleri test edilebilir. Kar satışlarına bağlı
olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise 116.000 ve 115.400
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 116.000 / 115.400 / 114.800
Dirençler: 117.000 / 117.600 / 118.200

Endeks
yükselişe
devam
ediyor.
Geçtiğimiz Çarşamba günü MSCI'dan
gelen Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler
endeksinden çıkarılıp bir alt endekse
alabileceği haberi sonrasında geri çekilen
endeksin sonrasında ise kayıplarını telafi
ettiğini izlemiştik. Yeni haftaya küresel
borsalardaki görünüme eşlik ederek yatay
bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi
günün devamında ise yönünü yukarı
çevirerek günü artıda noktalamıştı.
Yükselişine dünde devam eden ve direnç
seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamayan
başaran endekste yukarı yönlü hareketin
bugünde devam ettiğini görebiliriz.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.82
yükselişle
135.000
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu yükselişini korumayı
başardı. Kontratta yükselişin sürmesi halinde 135.500 ve 136.000 direnç
seviyelerini takip edeceğiz. Kontratta geçtiğimiz haftakine benzer olası geri
çekilmeler yaşanması durumunda ise 134.500 ve 133.200 destek seviyeleri
test edilebilir.
Destekler: 134.500 / 133.200 / 132.500
Dirençler: 135.500 / 136.000 / 136.600

Vade sonuna yaklaştıkça stop piyasadaki
fiyata yakın hareket eden kontrat son
vade gününü yükselişle noktaladı.
Geçtiğimiz hafta genel manada yurt dışı
borsalardaki
sert
satışlara
eşlik
etmeyerek pozitif ayrışan kontratta
gördüğümüz geri çekilmede dünyanın en
büyük endeks sağlayıcısı MSCI'nın
Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler
endeksinden çıkarıp bir alt endekse
alabileceğini açıklaması etkili olmuştu.
MSCI'nın bu açıklamaları Borsa İstanbul
nezdinde cevapsız kalmadı ve BIST
yönetimi Takasbank'ta devam eden
otomasyon
çalışmalarının
tamamlanmasının
ardından
sona
erdirileceğini açıkladı.
Haftanın
üçüncü
işlem
gününde
piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.11
düşüşle 6.8488 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 6.8560 seviyesine kadar yükselen
kontrat günü azda olsa ekside noktaladı. Kontratta aşağı yönlü satış baskısının
artması durumunda 6.83 ve 6.8150 destek seviyeleri takip edeceğiz. Olası
yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda ise 6.8650 ve 6.88 direnç
seviyelerini test edilebilir.
Destekler: 6.8300 / 6.8150 / 6.8000
Dirençler: 6.8650 / 6.8800 / 6.9000

Uzun süredir yatay bantta hareket eden
kontrat son vade gününde de bu yatay
hareketini sürdürdü. Haftaya 6.85 TL
üzerine başlayan ve Haziran ayı
ortasından beri 6.83 ile 6.86 TL bandına
sıkışan kontrat bu bandın dışına
çıkmadı. Kurdaki oynaklıkta son derece
azalırken
bu
hafta
içerisinde
açıklanacak ABD işsizlik ve tarım dışı
istihdam veri setleri ile kurda oynaklığın
arttığını görebiliriz. Öte yandan dün
ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut
Fiyat Endeksi, Nisan'da geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 4,7 artış gösterdi.
Söz konusu endeks, nisanda bir önceki
aya kıyasla da yüzde 4,6 artış kaydetti.
Endeks, martta ise yıllık yüzde 4,4
artmıştı.
Haftanın üçüncü işlem gününde
piyasalarda
oluşan
fiyatlamaları
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Haziran ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ikinci işlem gününü %0.28 düşüşle 1768
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde 1775 dolara kadar yükselen
kontrat günü ekside noktaladı. Kontratta yükseliş trendinin sürmesi halinde
1775 ve 1787 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketler
görmemiz durumunda ise 1760 ve 1755 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1760 / 1755 / 1748
Dirençler: 1775 / 1787 / 1795

Geçtiğimiz hafta ABD büyüme, dayanaklı mal
siparişleri ve işsizlik maaşı başvuruları
verileri Ons'u aşağı yönlü baskılarken veri
takvimi açısında sakin olan haftanın ilk iki
işlem gününde vaka sayılarındaki artış Altın'a
destek olmaya devam ediyor. Haftanın ilk
işlem gününde 1765 dolar desteği üzerinde
tutunmayı başaran kontrat dün ise 1775
dolardaki direnç seviyesinin altında kaldı.
Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler
Komitesi'nde, Korona virüs Yardım, Destek
ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na
ilişkin yapacağı sunumun yayınlanan
metninde ekonominin önünde olağanüstü bir
belirsizlik olduğunu vurgulayan Fed Başkan
Powell'in açıklamaları Ons'u yukarı yönlü
desteklemeyi sürdürebilir.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalarda
oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi
sürdüreceğiz.
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