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FED ÜYELERİNDEN YUMUŞAK İNİŞ SİNYALLERİ GELİYOR
Borsa Istanbul dün günü %1,39 yükseliş ile 2.684,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37,5 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.684,46 seviyesini görürken en düşük 2.664,83 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara
bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,29, S&P 500 %1,56, Nasdaq %2,59 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100
%0,49, DAX %1,03 ve CAC 40 %0,97 yükselişle 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.
Fed üyeleri büyük ölçekli faiz artışlarını savunmaya devam ederken ABD tahvil piyasalarında yumuşak iniş fiyatlanıyor. St.
Louis Fed Başkanı James Bullard önden yüklemeli büyük faiz artışını savunduğunu, bunun merkez bankası kredibilitesi için
önemli olduğunu dile getirirken diğer bir Şahin üye olan Bullard, bu yıl faizleri %3,75-%4 bandına getirmeleri gerektiğini
söyledi. Faizleri temmuzda 75 baz puan artışla %2,25-%2,50 bandına çeken Federal Açık Piyasa Komitesi’nin takviminde
bu yıl eylül, kasım ve aralık aylarında üç toplantısı daha bulunuyor. Swap piyasaları ise 50 ve 75 baz puanlık faiz artışlarını
eşit ihtimal olarak fiyatlamakta.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’ı ziyareti sonrası OPEC+ Biden’ın beklentilerinin çok altında üretim artışına
giderken zayıf talep petrol fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Brent petrol spot piyasada 96 dolar seviyesinden işlem
görüyor.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, dün Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklandı. Buna göre Temmuz ayında ihracat,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 144,5 artarak 10,6
milyar dolar oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9 oldu.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise İngiltere PMI, Boe faiz kararı, ABD ticaret dengesi verileri
takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,39 yükselişle 2.684,46 seviyesinde tamamladı. Endekste 81 hisse yükselirken 18 hisse
düşüş gösterdi. 37,5 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,64, sınai endeksi %1,06 yükseldi. Jeopolitik
risklerin azalmasının ve bilanço fiyatlamalarının etkisiyle yükselişini sürdüren endeks, tarihindeki en yüksek kapanışını
gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde bilanço fiyatlamalarının devam etmesini bekliyoruz. Tayvan kriziyle ilgili gelişmeler ise takip
ediliyor olacak. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise İngiltere faiz oranı kararı ve ABD işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları verisi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda dünkü geri çekilmenin ardından tekrardan yükselişe geçen endeks,
geçmekte zorlandığı 2.680 seviyesinin üzerinde kapanış yaptı. Ara direnç olarak verdiğimiz bir önceki zirve seviyesinin hemen
altında kapanış yapan endeks 2.680 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri
çekilmelerde 2.665 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi, olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.700 ve 2.720 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.665 ve 2.650 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.700 / 2.720 / 2.750
Destekler: 2.665 / 2.650 / 2.620
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,89 yükselişle 2.981,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü
en yüksek 2.983,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.894,75 seviyesini gördü. Kontrat, ABD borsalarının pozitif seyrine paralel
akşam seansında da yükselişini sürdürdü. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz kısa vadeli üssel ortalamaların üzerinde yukarı
yönlü hareketine devam eden kontrat, 3.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse daha önceden güçlü direnç seviyesi olarak çalışan
ve %38,2 Fibo bölgesi olan 3.061 seviyesini yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.950 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi
olarak karşımıza çıkıyor. 2.950 seviyesine doğru olabilecek geri çekilmelerde tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.000 ve 3.030 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.965 ve 2.950 destek seviyeleri
önem arz ediyor.

Dirençler: 3.000 / 3.030 / 3.060
Destekler: 2.965 / 2.950 / 2.935
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,07 düşüşle 18,4381 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,4835 TL
seviyesini görürken en düşük 18,4150 TL seviyesini gördü. Kurda 17,95 TL seviyesindeki yatay hareketin devam etmesi kontratı
aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Dün TÜFE verisinin de beklentinin altında gelmesi kontrattaki yatay hareketi destekledi.
Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, MB haftalık istatistikleri takip edilecek. ABD’de ise dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları verisi açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda 18,60 TL seviyesinden başlayan aşağı yönlü hareketin devam ettiği
kontratta 10 günlük üssel ortalaması destek olarak çalışmaya devam ediyor. Kontratta oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde 18,46
TL seviyesinden tepki satışları gelmeye devam edebilir. 10 Günlük üssel ortalamasının altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise 18,35
TL seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,46 ve 18,50 direnç
seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,40 ve 18,35 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 18,46 / 18,50 / 18,55
Destekler: 18,40 / 18,35 / 18,30

4 Ağustos 2022

Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,60 düşüşle 1.770,80 seviyesinde tamamladı. ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyaretin sorunsuz geçmesi ve Çin’den ABD’ye yönelik jeopolitik riski artıracak önemli bir adım gelmemesi
sonrasında kontratta sınırlı geri çekilme yaşandı. Bugün Tayvan kriziyle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda ilk güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 1.775 dolar seviyesinden tepki satışları gelmeye devam ediyor.
Kontrat 1.775 dolar seviyesini aşamaması ve destek olarak takip ettiğimiz 22 günlük üssel ortalaması olan 1.765 dolar seviyesinin
aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısı artabilir. 1.775 dolar seviyesinin üstünde oluşabilecek hareketlerde ise 1.790 seviyesi
ilk güçlü direnç bölgesi olarak kaşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.775 ve 1.780 direnç
seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.765 ve 1.760 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.775 / 1.780 / 1.790
Destekler: 1.765 / 1.760 / 1.755
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BARMA.HE – Şirket payları İnfo Yatırım aracılığıyla Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.
AKGRT – Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketinin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.
BRISA – İzmit Fabrikası için 2015 yılında alınan teşvik belgesinin süresinin Kasım 2024’e kadar uzatıldığı
açıklandı.
DAGHL – Eros Tekstil’in paylarının tamamının 53,5 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
FONET – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Formet Dış Ticaret’in Kayseri’deki fabrika binası üzerine 9-12 MW’lık
GES kurulması için danışmanlık alınmasına karar verildiği açıklandı.
GLYHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 650 milyon TL’den 9 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da
da onaylandı.
MGROS – Temmuz ayında 10 adet Migros, 13 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter mağazası açıldığı, yurt
içinde toplam mağaza sayısının 2.703 olduğu açıklandı.
ZOREN – ABD’de şirketin %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.’nin hissedarlığında Electrip USA LLC unvanlı şirketin
kurulduğu açıklandı.

