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GÖZLER YURT İÇİ ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK
Borsa Istanbul dün günü %0,33 düşüş ile 2.647,59 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 44,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.681,43 seviyesini görürken en düşük 2.639,05 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %1,23, S&P 500 %0,67, Nasdaq %0,16 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,06, DAX
%0,23 ve CAC 40 %0,42 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Diğer yandan Çin-Tayvan arasında yaşanan gerginlik piyasa fiyatlamalarına dahil olmakta. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesi, piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden
oldu. Küresel piyasalarda dün tüm dikkatler ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapacağı
ziyaretteydi. Pelosi, Tayvan liderliğiyle görüşmelerinin ortak çıkarları destekleyeceğini vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı,
Pelosi'yi taşıyan uçağın Tayvan'a ulaşmasının hemen ardından yayımladığı açıklamada, Çin muhalefetine ve protestolarına
rağmen yapılan ziyaretin "tek Çin" ilkesinin ve Çin-ABD diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki
taahhütleri ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi.
Diğer yandan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun düşmemesi halinde Eylül
toplantısında politika faizini 50 baz puan artırabileceğini, hatta 75 baz puanlık bir artışın da söz konusu olduğunu söyledi.
Petrol piyasasında tüm dikkatler OPEC+ koalisyonu toplantısında olacak.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, TÜİK tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Piyasanın
beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 80'i aşması yönünde. Aylık artışın ise yüzde 3 civarında olması bekleniyor. Temel mal ve
hizmet ile gıda fiyatlarında yükselişler beklense de enerji fiyatlarında ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüş kaynaklı bir miktar
durulma olası olabilir. Merkez Bankası'nın geçen hafta açıklanan 3. Enflasyon Raporun'da ise yıl sonu enflasyon tahmini
yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltilmişti.
Bugün yurtiçinde enflasyon, yurt dışında ise PMI rakamları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,33 düşüşle 2.647,59 seviyesinde tamamladı. Endekste 29 hisse yükselirken 69 hisse düşüş
gösterdi. 44,22 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,51, sınai endeksi %0,10 düştü. Bilanço
beklentileriyle birlikte yükseliş eğilimini korumaya çalışan endeks, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretine dair
haber akışı sonrası jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte geri çekildi. Bugün yurtiçinde TÜFE verisi, yurtdışında ise PMI verileriyle
Tayvan kriziyle ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 2.680 seviyesinin üzerini tes t eden
endeks, o bölgeden gelen satışlarla birlikte 2.639 seviyesine kadar geri çekildi. Endeksin yukarı yönlü hareketlerinde bir önceki zirve
seviyesi olan 2.685 seviyesi önemini korumaya devam ederken aşağı yönlü hareketlerde ise ilk güçlü destek bölgesi olarak 2.620
seviyesi karşımıza çıkıyor. Endeks 2.590 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.665 ve 2.685 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.620 ve
2.600 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.665 / 2.685 / 2.700
Destekler: 2.620 / 2.600 / 2.590
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,90 düşüşle 2.894,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en
yüksek 2.950,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.890,00 seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin artmasıyla sonrası geri çekilen
kontrata teknik olarak baktığımızda, dün ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 2.950 seviyesinden tepki satışları geldiği görülüyor.
Kontratta bugün yukarı yönlü hareketlerde 2.910 seviyesi aşağı yönlü hareketlerde ise %23,6 Fibo düzeltme bölgesi olan 2.877,5
seviyesi takip ediliyor olacak. Kontratta 2.877,5 seviyesinin altında oluşabilecek kapanışlarda satış baskısı hızlanabilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.910 ve 2.925 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.878 ve 2.865 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.910 / 2.925 / 2.950
Destekler: 2.878 / 2.865 / 2.850
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,07 düşüşle 18,4515 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,4805 TL
seviyesini görürken en düşük 18,4231 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki toparlanma çabasına rağmen dolar kurunun 17,95
TL’nin üzerinde tutunamıyor olması kontrattaki risk iştahını düşürüyor. Bugün yurtiçinde TÜFE verisi ABD’de PMI, fabrika siparişleri
ve dayanıklı mal siparişleri verileri ile Tayvan kriziyle ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda geri çekilmenin
devam ettiği kontratta 10 günlük üssel ortalaması destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bugün geri çekilmeleri devam etmesi
durumunda 18,44 TL olan 10 günlük üssel ortalamasından tepki alışları görülebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 18,40
TL ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18,60 TL seviyesi önemini koruyor. 18,60 TL
aşılamadığı takdirde aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
18,50 ve 18,55 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,40 ve 18,35 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 18,50 / 18,55 / 18,60
Destekler: 18,40 / 18,35 / 18,30
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,26 düşüşle 1.766,10 seviyesinde tamamladı. ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi’nin, Tayvan ziyaretine dair haber akışı sonrası jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte gün içinde 1.792,25 dolar
seviyesine kadar yükselen kontrat, jeopolitik risklerin azalması sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden
kapattı. Bugün Tayvan kriziyle ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz 1.775 doların üzerinde
tutunamayan kontrat, 22 günlük üssel ortalamasından destek bulmaya devam ediyor. 22 günlük üssel ortalaması olan 1.764 doların
altında oluşabilecek hareketlerde satışlar hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.775 dolar seviyesi önemini koruyor. Kontrat
1.775 doların üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.775 ve 1.780 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.760 ve 1.755 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.775 / 1.780 / 1.785
Destekler: 1.760 / 1.755 / 1.750
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BARMA.HE – Şirket payları İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün ve yarın halka arz
edilecek.
DESA – İtalya’da üretim tesisi kurmak için kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
OBASE – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

