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KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTMIŞ DURUMDA
Borsa Istanbul dün günü %2,07 yükseliş ile 2.501,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.501,96 seviyesini görürken en düşük 2.448,03 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %2,43 , S&P 500 %2,76, Nasdaq %3,11 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,01, DAX
%2,69 ve CAC 40 %1,79 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararına odaklanırken, bankanın 50 baz puanlık faiz artışını
değerlendirmeye alabileceğini belirtmesinin ardından euro/dolar paritesinde 1,02 seviyesi test edildi. Küresel enflasyondaki yüksek
seyir, Merkez Bankalarının şahin tutum sergilemelerine neden olmakla birlikte, AMB’dan pandamı süreci sonrası ilk kez faiz artırımı
beklentisi oluşmuş durumda.
Yükselen enflasyonla mücadele etmek için hazır olduklarını söyleyen Lagarde, Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artış
planını yinelerken enflasyon tehdidin artması durumunda daha hızlı hareket edeceklerini belirtmişti.
Bu sabah küresel piyasalarda güvenli liman olan dolara olan talebin azalmasıyla birlikte dolar endeksi 106,40 seviyelerine
gerilerken, hisse senedi piyasalarında ise risk iştahının artmasıyla birlikte alıcılı bir seyir gözlemleniyor.
Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak şirketlere ve hane halklarına uygulan krediler için gösterge faiz oranlarını
değiştirmedi. Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit tutuldu. 5 yıl
vadeli gösterge faiz de yüzde 4,6'da bırakıldı.
Brent petrol bu sabah %0,81 geri çekilmeyle 102,89 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet
Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Rus heyetinin çok olumlu bir yaklaşım tarzı sergilediğini belirterek, "Buradan alacağımız
netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir." Dedi. Bununla birlikte Türkiye-İran arasında da 8 anlaşma imzalandı.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi yurt dışında ise İngiltere enflasyonu ve ABD ikinci el konut satışları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,07 yükselişle 2.501,96 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 14 hisse
düşüş gösterdi. 31,73 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,11, sınai endeksi ise %1,44 yükseliş gösterdi.
Fed’in ABD TÜFE verisi sonrası 100 baz puan faiz artışı yapabileceği beklentisi yerini tekrardan 75 baz puana bırakmaya başlaması
küresel risk iştahını artırırken, bilanço fiyatlamaları endeksi desteklemeye devam ediyor. Bugün yurtiçinde tüketici güveni
yurtdışında ise ABD mevcut ev satışları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda güçlü direnç seviyelerini hızlı bir
şekilde geçen endeks, günü gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapattı. Aynı zamanda psikolojik direnç seviyesi olan 2.500
seviyesinin üzerinde kapatan endeks, 2.500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 2.475 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.515 ve
2.530 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.410 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.515 / 2.530 / 2.550
Destekler: 2.485 / 2.475 / 2.450
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,32 yükselişle 2.764,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.766,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.681,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda güçlü
direnç bölgesi olarak gördüğümüz 2.760 seviyesinin üzerinde kapatan kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda %38,2 Fibo bölgesi olan 2.800 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 2.800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse
yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.730 seviyesi önemini korumaya devam ediyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.780 ve 2.800 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.740
ve 2.730 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.780 / 2.800 / 2.815
Destekler: 2.740 / 2.730 / 2.710
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,36 yükselişle 17,6932 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,7700
TL seviyesini görürken en düşük 17,6600 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinde geri çekilmenin devam etmesine karşın
dolar kurunun 17,50 TL seviyesinin üzerine tutunması kontrattaki yukarı yönlü baskıyı artırırken aşağı yönlü hareketleri
sınırlıyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilirken, ABD’de 2. El konut satışları verisi açıklanacak. Teknik
olarak baktığımızda 17,70 TL üzerinde kalıcı olmakta zorlanan kontratta 17,73 TL seviyesinden satış baskısı gelmeye devam
ediyor. Yatay seyrin devamını beklediğimiz kontratta yukarı yönlü hareket görülmesi durumunda %100 Fibo düzeltme
seviyesi olan 17,86 TL seviyesinden tepki satışları görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 17,60 TL güçlü destek seviyesi
olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,73 ve 17,77 direnç seviyeleri, aşağı
yönlü hareketlerde 17,65 ve 17,60 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 17,73 / 17,77 / 17,86
Destekler: 17,65 / 17,60 / 17,55
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,07 yükselişle 1.721,90 seviyesinde tamamladı. Dolar
endeksindeki gerilemeye rağmen kontratın yukarı yönlü hareketlerde zorlandığı görülüyor. Yatay seyrin bugünde devam
etmesi beklenebilir. Bu hafta majör merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda orta vadeli aşağı yönlü trendine devam eden kontratta kısa vadeli olarak 1.715 dolar seviyesinden tepki alışları
görülüyor. 1.715 dolar altında oluşabilecek fiyatlamalarda 1.700 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası yukarı yönlü
hareketlerde ise 1.730 dolar seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.720 ve 1.725 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.715 ve 1.710 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.720 / 1.725 / 1.730
Destekler: 1.715 / 1.710 / 1.700
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AKFGY – Şirketin Ocak – Haziran döneminde %61 artışla 10,9 milyon euro kira gelirine ulaştığı, kira
gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre Haziran ayında euro bazında %75 arttığı açıklandı.
ARCLK – Fitch tarafından şirketin kredi notunun B’ye indirildiği, not görünümünün negatif olduğu
açıklandı.
BERA – Şirket iştiraki Golda Gıda’nın Konya’daki 414.417 m 2 ’lik arsasının 425 milyon TL’ye satıldığı ve
satıştan 200 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
EKGYO – Şirket tarafından geliştirilen projelerde Ocak – Haziran arasında 14,59 milyar TL’lik brüt
417.226 m 2 ’lik büyüklüğe ulaşan, 2.510 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştirildiği açıklanırken
bu satıların 176 adetinin 1,3 milyar TL’lik kısmının yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirildiği belirtildi.
GLYHO -Şirketin Haziran 2022'de limanlarına gelen gemi sayısının 2019 Haziran ayının %19 üzerinde,
yolcu sayısın da 2022 Haziran ayında 2019 seviyesinin %80'ine ulaştığı açıklandı. Ocak - Haziran 2022
döneminde toplam sefer sayısının 2019 Ocak - Haziran döneminin %8 üzerinde gerçekleştiği, yolcu
sayılarında ise 2019 seviyesinin %62'sine ulaşıldığı açıklandı.
KRPLS - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün, yarın ve Cuma günü toplanacak.
THYAO - Fitch tarafından şirketin kredi notunun B’ye indirildiği, not görünümünün negatif olduğu
açıklandı.
SISE - Fitch tarafından şirketin kredi notunun B’ye indirildiği, not görünümünün negatif olduğu açıklandı
ULKER - Fitch tarafından şirketin kredi notunun B’ye indirildiği, not görünümünün negatif olduğu
açıklandı.

