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BUGÜN ABD TÜFE VERİSİ TAKİP EDİLİYOR OLACAK
Borsa Istanbul önceki işlem günü %0,35 yükseliş ile 2.434,02 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 8,7 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.439,83 seviyesini görürken en düşük 2.422,79 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara
bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,62, S&P 500 %0,92 ve Nasdaq %0,95 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100
%0,18, CAC 40 %0,80, DAX %0,57 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı seyir gözleniyor.
Uluslararası Para Fonu IMF, geniş kapsamda yükselen enflasyonun ABD ve küresel ekonomi için “sistemik risk” oluşturduğu
gerekçesiyle bir ay önceki ABD büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Madde 4 kapsamındaki değerlendirmesini
yayımlayan IMF, 2022 ABD büyüme tahminini %2,9’dan %2,3’e indirirken, 2023 için büyüme tahminini %1,7’den %1’e çekti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin bir jumbo faiz artışını daha kaldırabileceğini belirterek "Şu anda
oldukça rahatım. Ekonominin bir sonraki hamleye dayanabileceğinden eminim. 75 baz puanlık bir artışı desteklerim”
ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün İstanbul’da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler
arasında Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi. Ukrayna'nın işgal altında bulunan
limanlarında 20 milyon tondan fazla tahıl ihraç edilmek üzere bekliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ilişkilerinde yeni bir dönemin
başladığı belirtilerek, üç bakanın CEO’larla birlikte yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye’ye geldiği bildirildi.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini belirterek, fiyat artışları ve
enerji arz kesintilerinin daha da artabileceğini söyledi.
Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla Euro para birimine geçmesi için imza töreni yapıldı. Böylece Hırvatistan, 27 üyeli Birliğin
Euro Bölgesine kabul edilen 20'nci üyesi oldu.
Bugün Almanya TÜFE verisi, İngiltere’de GSYİH ve üretim verileri ve ABD’de TÜFE ve ham petrol stokları verisi takip ediliyor
olacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,35 yükselişle 2.434,02 seviyesinde tamamladı. Endekste 55 hisse yükselirken
37 hisse düşüş gösterdi. BIST toplam işlem hacmi 8,7 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 0,43 düşüle, BIST SINAI
yüzde 0,67 yükseliş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük seviyeleri sırasıyla
2.439,83 ve 2.422,79 seviyeleri olurken 10 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2438,84 seviyesinin altında kapattı.
Endeksin 10 günlük ve 22 günlük üssel hareketli ortalamalarının üstünde kapanışların gelmesi durumunda ilk olarak
2.500 seviyesi sonrasında 2.600 seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Gün içerisinde yurt içi ve
yurt dışı kaynaklı olumsuz haber akışının gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde ilk olarak 2.400 seviyesi
sonrasında 100 günlük üssel haraketli ortalama olan 2.340 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.500– 2.600
Destekler: 2.400 – 2.340
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,28 yükselişle günü 2.723 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki
işlem günü en yüksek 2.733,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.706,25 seviyesini gördü. Kontrat Cuma günü 100 günlük
üssel hareketli ortalamasının altında kapanış yaparak 2.723 seviyesinden günü kapattı. Kontratın 100 günlük ve 50 günlük
üssel hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar yapması durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 2.767,62 seviyesi ardından 2.893,99 seviyesi direnç olarak takip
edilebilir. Kontratın yukarıda belirtilen üssel hareketli ortalamaların altında kalması ve gün içerisinde yurt içi ve yurt dışı
kaynaklı olumsuz haberlerin gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde 2.680 seviyesi ardından 2.600 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.768 – 2.894
Destekler: 2.680 – 2.600
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,30 yükselişle 17,5827 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,6039
TL seviyesini görürken en düşük 17,53 TL seviyesini gördü. Merkez bankalarından gelen faiz artırımlarının etkisiyle dolar
kurundaki oynaklığın devam etmesi durumunda kontratta yukarı yönlü hareketin devam edebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Teknik olarak baktığımızda 8 Temmuz Cuma günü 10 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde
kapanış yapan kontrat yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 17,65 TL seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın gün
içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde yukarıda belirtilen üssel hareketli ortalamaların altında kapanışlar yapması
durumunda ilk etapta 17,50 TL seviyesi güçlü destek seviyesi olarak takip edilmelidir. Kontratın 17,65 TL fiyat seviyesinin
üzerinde kapanışlar yapması durumunda ise 17,80 TL seviyesi önem arz etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17,50 TL
ardından kontratın 22 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,45 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 17,65 – 17,80
Destekler: 17,50 – 17,45
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Temmuz ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,39 düşüşle 1.745,15 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 22
günlük üssel hareketli ortalamasının altında seyreden kontrat hafta başı gelen satış baskının ardından Cuma günü de
düşüşüne devam ederek 1.741,55 seviyelerine kadar geri çekildi. Aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.820 ve 1.808 seviyeleri
destek seviyeleri takip edilebilir. Gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde kontratın 10 ve 22 günlük üssel
hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması durumunda yukarı yönlü hareket ivme kazabilir. Bu durumda ise ilk etapta 1.730
seviyesi sonrasında ise güçlü direnç bölgesi olan 1.760 dolar seviyesi önemli direnç bölgesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.730- 1.740
Destekler: 1.720- 1.710
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AKSGY – Akasya AVM’deki 41.356 m2’lik gayrimenkulün 43,2 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 23,0 milyon TL kar
elde edildiği açıklandı.
AYDEM – Şirketin kurulu gücünün %0006'sını Oluşturan 0,6 MW'lık LFG santralinin sözleşme süresinin ve EPDK üretim
lisansının bitmesi sebebiyle devredildiği açıklandı.
DOAS – TUVTURK Güney Taşıt sermayesinin 266,0 milyon TL artırılarak 291,2 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
TUVTURK Kuzey Taşıt sermayesinin 443,0 milyon TL artırılarak 510,1 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
IMASM- Şirketle Afrika'daki bir müşterisi arasında 3,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
KCAER- Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22- 23- 24 Haziran’da toplanacak.
SMRTG -Şirket ile JCR Avrasya arasında 1 yıl süreli Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.Şirketin
güneş paneli satışı kapsamında 1,2 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.
TAVHL- Kuzey Makedonya'da işletilen Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığı TAV
Macedonia DOOEL, TAVHL ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığı, Kuzey
Makedonya'da işletilen Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, anlaşma
kapsamında 2 yıl uzatıldığı açıklandı.
SMRTG- Şirket sermayesinin 153 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 153 milyon TL artışla 306 milyon TL’ye
yükseltilmesine karar verildi.

