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KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED TOPLANTISINDA
Borsa Istanbul dün günü %0,45 düşüş ile 2.537,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.565,61 seviyesini görürken en düşük 2.535,32 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,71 , S&P 500 %1,15, Nasdaq %1,87 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,00, DAX %0,86
ve CAC 40 %0,42 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed bu akşam TSİ 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21:30’da basın
toplantısı düzenleyecek. Beklentiler %1,50-%1,75 olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı öngörüyor. Fed kararlarına yönelik
swap sözleşmeleri eylül ayında ise 50 baz puanlık bir faiz artışının beklendiğine işaret ediyor. Ancak enflasyonla mücadelede
esneklik ihtiyacı olan Powell’ın, faizlerin hangi seviyeye kadar, nasıl bir hızda yükseltileceği, sonra ne zaman indirilebileceği
konusunda çok net mesajlar vermesi beklenmiyor. ABD tüketici güveni Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, yeni
konut satışlarının haziran ayında beklentilerin üzerinde düşerek iki yılın en düşük seviyesine indiği açıklandı. Dolayısıyla ABD
tarafından gelen olumsuz ekonomik veriler Fed’in bir sonraki toplantısında daha ılımlı olmasına neden olabilir.
Diğer yandan IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu” hakkında yaptığı
değerlendirmede, küresel ekonomik görünümün aşağı yönlü olduğunu ve küçük şokların ABD'de durgunluğa neden olabileceğini
belirtti. Aynı zamanda bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini düşüren IMF, dünya ekonomisinin yakında tam bir
resesyonun eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu ve küresel ekonomik büyümenin muhtemelen bu yıl %3,2’ye yavaşlayacağını
öngördü.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Şirketlerin KKM kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Haziran tarihli bilanço için
de geçerli olacak. Şirketlerin korumalı mevduattan elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre
uzatıldı.
Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri ,ham petrol stokları, Fed faiz kararı
ve FOMC Basın Toplantısı takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,45 düşüşle 2.537,12 seviyesinde tamamladı. Endekste 40 hisse yükselirken 59 hisse düşüş gösterdi.
BIST toplam işlem hacmi 31,4 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 1,82, BIST SINAI yüzde 0,32, BIST TEKNOLOJİ yüzde 0,73 düşüş
gösterirken, BIST HIZMETLER ise yüzde 0,16 yükseliş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük
seviyeleri sırasıyla 2.565,61 ve 2.535,32 seviyeleri olurken 10 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2.498 seviyesinin üstünde kapattı.
Endeksin 10 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanışların devam etmesi durumunda ilk olarak 2.560 seviyesi sonrasında 2.590
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 2.500 seviyesi sonrasında 22 günlük üssel haraketli ortalama olan 2.485 seviyeleri önemli
destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.560– 2.590
Destekler: 2.500 – 2.485
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,25 düşüşle günü 2.794,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki
işlem günü en yüksek 2.829 seviyesini görürken en düşük ise, 2.777,75 seviyesini gördü. Kontrat günü 100 günlük üssel
hareketli ortalamasının üstünde kapanış yaparak 2.794,50 seviyesinden günü kapattı. Kontratın 100 günlük üssel hareketli
ortalamasının üzerinde kapanışlarına devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 2.803 seviyesi
ardından 2.850 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 2.695 seviyesi
ardından 2.670 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 2.803 – 2.850
Destekler: 2.695 – 2.670
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2020

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,15 yükselişle 17,8974 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek
17,9506 TL seviyesini görürken en düşük 17,8400 TL seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 26 Temmuz Salı günü 10
ve 22 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanış yapan kontrat yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 17,90 TL
seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde yukarıda belirtilen üssel
hareketli ortalamaların altında kapanışlar yapması durumunda ilk etapta 17,65 TL seviyesi güçlü destek seviyesi olarak takip
edilmelidir. Kontratın 17,90 TL fiyat seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması durumunda ise 18,05 TL seviyesi önem arz
etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17,65 TL ardından kontratın 22 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,60 TL
seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 17,90 – 18,05
Destekler: 17,65 – 17,60
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü 1.724,30 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 22 günlük üssel
hareketli ortalamasının altında seyreden kontrat hafta başı gelen satış baskının etkisiyle 1.720,55 seviyelerine kadar geri
çekildi. Aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.715 ve 1.700 seviyeleri destek seviyeleri olarak 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 1.750 seviyesi sonrasında ise 22 günlük üssel hareketli
ortalaması olan 1.765 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.750- 1.765
Destekler: 1.715- 1.700
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ANGEN - Şirketin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında kurulan RhineGene Bulgaria EOOD şirketinin tescil edildiği
açıklandı.



BTCIM #BSOKE - ÇEİS ile Türkiye Çimse - İş Sendikası arasında imzalanmış olan iş sözleşmesi kapsamında, çalışanlara
sözleşmenin 1. yılında uygulanan ücret zammına ilave olarak, sadece Temmuz - Aralık arasında bir defa olmak üzere %45
oranında zam yapılmasına karar verildiği açıklandı.



CUSAN - Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile Limak İnşaat arasındaki 2021 yılında yapılan İstanbul Finans
Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi sözleşmesinin ek işler nedeniyle güncellendiği, ek işlerin toplam
bedelinin 434.157 dolar + 13.727 + 1,1 milyon TL olduğu açıklandı.



FROTO - Gölcük Transit Hattı (1 - 15 Ağustos), Gölcük Custom Hattı (1 - 12 Ağustos), Yeniköy Fabrikası (1 - 25 Ağustos) ve
Eskişehir Fabrikalarının (1 - 15 Ağustos) planlı bakım nedeniyle üretimlerine ara vereceği açıklandı.



GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM - 407 Referanslı 154 Kv
Dörtyol TM - Hatay Yapımı İşi ihalesine verdiği 82,8 milyon TL’lik teklifin ihalede 1. olduğu açıklandı.



IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in 2017 yılı olağanüstü Genel Kurul’un iptal edilmesi davasının 17 Kasım’a
ertelendiği açıklandı.



MANAS - 500 kWp GES yatırımı için yapılan Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.



YEOTK - Şirket ile TUPRS arasında TUPRS Kırıkkale Rafinerisinde kurulacak olan 12,59 MW gücündeki arazi üzeri GES’in
tüm elektrik, inşaat ve mekanik işlerinin anahtar teslim olarak yapılması için 12,0 milyon dolar + 6 milyon TL tutarında
sözleşme imzalandığı açıklandı.

