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GÖZLER TCMB FAİZ KARARINDA OLACAK
Borsa Istanbul dün %0,06 düşüş ile 2.574,30 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.586,86 seviyesini görürken en düşük 2.552,05 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,15 , S&P 500 %0,13, Nasdaq %0,15 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,88, DAX
%1,11 ve CAC 40 %0,81 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Dün küresel piyasalarda Jerome Powell’ın konuşmaları etkili oldu.
Powell ABD Senatosu’nda gerçekleştirdiği sunumda resesyon ihtimalinin olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Powell
ekonomide yumuşak inişi başarmanın “çok zorlu” olacağını belirtirken resesyon ihtimalinin olduğunu, ancak bunu
istemediklerini belirtti. Powell geçtiğimiz hafta temmuz toplantısı için bir başka 75 baz puanlık artış ile birlikte 50 baz puanlık
hamlenin de masada olduğunu söylemişti. Önümüzdeki toplantıda enflasyondaki seyir Fed’in faiz artırımı patikası için en
önemli veri olmaya devam edecek.
Resesyon ihtimalinin birçok kesim tarafından dile getirilmesi ve son olarak dün Powell tarafından da telaffuz edilmesiyle
petrol fiyatları hızlı düşüşünü sürdürüyor. Bu sabah spot piyasada brent petrol 107 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Türkiye ziyareti iki ülke arasında ekonomi, ticaret, savunma ve
diğer birçok alanda alanlarında işbirliğini geliştirmesi iradesiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bin Selman’ın
görüşmesi sonrası açıklanan ortak bildiride iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve yatırım fırsatlarının araştırılması
konusunun ele alındığı belirtildi. Bildiriye göre taraflar petrol başta olmak üzere enerji alanında işbirliği beklentilerini ifade
edildi. Bildiride swap anlaşmasına yönelik herhangi bir ibare yer almadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın altıncı faiz kararını bugün saat 14:00’te açıklayacak. Beklentiler politika faizinin
%14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde. . Dolar/TL bu sabah saatlerinde 17,35 seviyesinde yatay seyrediyor.
Yurt içinde haftanın en önemli gündem maddesi olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı açıklanacak.
Yurt dışında ise öncü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,06 düşüşle 2.574,30 seviyesinde tamamladı. Endekste 38 hisse yükselirken 57 hisse
düşüş gösterdi. 34,39 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,68, sınai endeksi ise %0,58 düşüş
gösterdi. Dün resesyon beklentileriyle geri çekilen küresel borsalara rağmen yatay görünümünü koruyan endekste bugün
PPK kararı ve Powell’ın konuşması takip ediliyor olacak. Merkez Bankası’nın PPK toplantısında faizleri sabit bırakacağını
ve bununda endekse etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 2.585 – 2.565 seviyeleri arasında
hareket eden endeks, 2.585 seviyesini yukarı yönlü kırarsa ilk aşamada 2.600 seviyesi yeninden test edilebilir. 2.565 seviyesi
altında oluşabilecek hareketlerde ise 2.550 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.585 ve 2.600 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.565 ve 2.550 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.585 / 2.600 / 2.620
Destekler: 2.565 / 2.550 / 2.535
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,39 düşüşle 2.852,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.869,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.825,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda sabahki
satış baskısının ardından toparlayan kontrat, günü sınırlı geri çekilmeyle %61,8 Fibo bölgesi olan 2.842 seviyesinin üzerinde
kapatmayı başardı. Kontrat 2.842 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece %50 Fibo seviyesi olan 2.888 seviyesi ilk aşamada
test edilebilir. Yukarı yönlü trendin devamı açısından ise 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunması önemli olacak.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.875 ve 2.890 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.842
ve 2.830 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.875 / 2.890 / 2.910
Destekler: 2.842 / 2.830 / 2.815
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,04 yükselişle 17,4320 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,4646
TL seviyesini görürken en düşük 17,3850 TL seviyesini gördü. PPK kararı öncesi kurda ve kontratta yatay hareketlilik devam
ediyor. Biz merkez bankasının faiz kararında bir değişikliğe gitmeyeceğini bununda kontratta sınırlı etkisinin olacağını
düşünüyoruz. Faiz indirimi ise piyasada surpriz olarak değerlendirilecektir. ABD’de ise cari denge, PMI verileri ve Powell
açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz ilk destek ve direnç seviyesi bandında hareket eden
kontratta, bugünde 17,48 TL seviyesi takip ediliyor olacak. 17,48 TL seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 17,60 TL seviyelerine doğru
bir hareket görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 17,38 TL seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,45 ve 17,48 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,38 ve 17,35 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,45 / 17,48 / 17,55
Destekler: 17,38 / 17,35 / 17,30
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,05 yükselişle 1.840,0 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinede
paralel olarak yatay hareketini sürdüren kontratta, haber akışına da bağlı olarak yatay hareketin bir süre daha devam edeceğini
düşünüyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak veriler takip edilirken dün Powell açıklamaları sonrasında bugün gerçekleşecek
temsilciler meclisi sunumu düne benzer olacağından etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Teknik olarak baktığımızda 1.875
– 1.810 dolar arsındaki hareketini sürdüren kontrat, ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 1.840 seviyesinden kapattı. Bugün ilk
direnç seviyesi olarak 1.845 dolar seviyesini takip ediyor olacağız. 1.840 seviyesinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde 1.850
dolar seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.835 dolar seviyelerinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.845 ve 1.850 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.835 ve 2.825 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.845/ 1.850 / 1.855
Destekler: 1.835 / 1.825 / 1.830
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BIOEN – Şirketin %85 pay sahibi olduğu Biyomek Elektrik’teki %15’lik payların pay sahiplerinden 22 milyon
TL’ye satın alındığı ve şirketin Biyomek Elektrik’te %100 pay sahipliğine ulaştığı açıklandı.
CMENT – Şirketin Ege Kırmataş Madencilik’i devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin olarak SPK’ya başvuru
yapıldığı açıklandı.
DENGE – Şirket bağlı ortaklığı Fer Gayrimenkul Geliştirme tarafından Antalya Serik’teki 259.4042’lik arsanın
Pearl Emlak ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
FROTO – AB tarafından şirketin Ford Romanya'yı satın almasına izin verdiği medyada yer aldı.
KCAER – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
MIATK – Yurt içinde bir firma ile Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünleri Alımı kapsamında 129,2 milyon TL’lik
sipariş onayı alındığı açıklandı.
SELVA – Şirketin Superior Taste Award Lezzet ödülü kazandığı açıklandı.
MPARK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 33,98 – 34,36 TL fiyat aralığından geri
alındı.
SAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 19,93 – 20,48 TL fiyat aralığından geri
alındı.
PAPIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 14,05 – 14,07 TL fiyat aralığından geri
alındı.
PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.500 adet pay 6,11 – 6,22 TL fiyat aralığından geri
alındı.

