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KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR GÖZLEMLENİYOR
Borsa Istanbul dün günü %3,54 düşüş ile 2.401,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün
içi en yüksek 2.494,28 seviyesini görürken en düşük 2.401,96 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones
%0,27 yükselirken , S&P 500 %0,07, Nasdaq %0,03 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,15, DAX %1,73, CAC 40 %0,90
düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 50,2 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks Şubat'tan bu yana ilk kez
büyümeye işaret etti.
Merkez bankalarının agresif faiz artışı sinyallerini kuvvetlendirmesiyle birlikte tahvil piyasasında resesyon fiyatlamaları sürüyor.
Resesyon sonrası faiz indirimi yapılacağı beklentisi özellikle bu hafta açıklanan veriler ve mesajlarla kuvvetlenmiş durumda. ABD’de
Tüketici Güveni bozulurken Fed başkan ve üyelerinin yükselen enflasyona karşı daha sert bir patikada ilerleneceğini belirtmesi de
resesyon beklentilerini tetikliyor. Bu haftanın başlarında S&P Global ve Goldman Sachs stratejistleri 2024’te faiz indirimi beklentilerini dile
getirmişti. Diğer yandan Powell dünkü konuşmasında Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek, bankanın
ekonomiyi resesyona girmekten koruyabileceğini belirtti.
Petrol piyasası resesyon endişeleriyle Haziran ayını düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yılın önceki
dönemlerinde aylık bazda yükselişini sürdüren petrol fiyatları Haziran ayı itibariyle yılın ilk aylık negatif performansına sergilemekte.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine ilişkin gerçekleştirilen dörtlü zirvede anlaşma çıkmıştı. Dün
Putin, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı muhtıra ile ilgili olarak, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda bizi
endişelendirebilecek bir şey yok. Ukrayna ile ilgili durum farklıdır" yorumunu yaptı. Ukrayna'da her şeyin planladıklarına göre yürüdüğünü
belirten Putin, askeri eylemlerinin sonlandırılması konusunda tarih vermek istemediğini söyledi.
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 ile geçen yılın mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verilerine göre; bir
önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven
endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7
oranında artarak 83,0 değerini aldı.
Bugün yurt içinde dış ticaret açığı, yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi işsizlik oranı ve ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları
verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 3,55 düşüşle 2.401,96 seviyesinde tamamladı. Endekste 11 hisse yükselirken 89 hisse
düşüş gösterdi. 32,85 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,87, sınai endeksi ise %3,44 düşüş
gösterdi. Majör merkez bankası başkanlarının açıklamaları sonrası satışlar hızlanırken, bayramda risk almak istemeyen
yatırımcıların çıkışları da endekste etkili oldu. Bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi ve AMB Başkanı
Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gelen satışlarla birlikte 50 günlük üssel ortalaması
olan 2.462 seviyesini aşağı yönlü kıran endeks, güçlü destek seviyesi olan 2.400 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı.
Endekste geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.370 bölgesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Tepki
alımlarının gelmesi durumunda ise 2.435 seviyesi gün içinde test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.420 ve 2.435 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.380 ve 2.370 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.420 / 2.435 / 2.450
Destekler: 2.380 / 2.370 / 2.350
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,83 düşüşle 2.608,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.725,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.600,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 100 günlük
üssel ortalamasını aşağı yönlü kırarak 2.600 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, günü gördüğü en düşük seviyeye yakın
bir bölgeden kapattı. Kontratta geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.560 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak
karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.630 seviyesinden tepki satışları görülebilir. Kontrat 50 günlük üssel
ortalamasının altında kaldığı sürece satış baskısının devamı gelebilir. Dün gerçekleşen geri çekilmeyle birlikte teknik
göstergeler olumsuz sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.620 ve
2.635 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.600 ve 2.575 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.620 / 2.635 / 2.657
Destekler: 2.600 / 2.575 / 2.560
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2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yatay bir kapanış yaparak 16,6450 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek
16,7233 TL seviyesini görürken en düşük 16,5840 TL seviyesini gördü. Dün yurt içi piyasalarda risk algısında yaşanan
bozulmaya rağmen kontrat yatay görünümünü korudu. Bugün Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin devam etmesi
kontratta baskı oluşturabilir. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve geçen hafta gerçekleşen PPK toplantı tutanakları,
ABD’de ise kişisel gelir-gider ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 16,60 TL seviyesinin
üzerinde tutunmaya devam eden kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 16,75 TL seviyesi gün içinde
test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 16,60 TL seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 16,70 ve 16,75 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 16,60 ve 16,55 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 16,70 / 16,75 / 16,78
Destekler: 16,60 / 16,55 / 16,50
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,16 düşüşle 1.818,50 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
tekrardan 105 seviyesinin üzerine çıkması kontratın son işlem günlerinde kontrat üzerinde baskıyı artırıyor. Biz bugünde aşağı
yönlü sınırlı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda dün belirtiğimiz güçlü destek bölgesi olan 1.810
dolara kadar geri çekilen kontrat o bölgeden gelen alımlarla birlikte ilk destek seviyesi olarak belirttiğimiz 1.815 dolar seviyesinin
üzerinde tutundu. Bugünde olası geri çekilmelerin görülmesi durumunda 1.810 dolar seviyesinde destek bulmasını bekliyoruz.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.822 dolar seviyesinden tepki satışları görülebilir. Aşağı yönlü hareketini sürdüren kontratta
teknik göstergeler karışık sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.822 ve
1.825 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.815 ve 1.810 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.822 / 1.825 / 1.830
Destekler: 1.815 / 1.810 / 1.800
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DARDL – G.Kallimanis S.A. şirketinin Dardanel Greece S.A.'na devrine ilgili Yunan Mahkemesince izin verildiği
açıklandı.
DENGE – Şirket bağlı ortaklığı Site Lojistik’in kurduğu Zincir Palet Platform Lojistik ile Unifo Gıda ve Savunma
Sanayi arasında ile yıllık tahmini 20 milyon TL bedelli taşımacılık ve depolama sözleşmesi imzalandığı
açıklandı.
EKGYO –İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun yapıldığı
ve 15 şirketin katılım sağladığı açıklandı. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı
Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık – Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumunun 6 Temmuz’da
yapılacağı açıklandı.
GESAN – Şirketin Reform Altyapı Bilişim ile 0,59 milyon euroluk sözleşme imzaladığı açıklandı.
KARYE – DGN Solar Enerji’nin %27,3’ünün 1,5 milyon dolara satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
KLRHO – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün ve yarın toplanacak.
RUBNS – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

