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GÖZLER ABD TARIMDIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE OLACAK
Borsa Istanbul dün günü %1,46 yükseliş ile 2.723,67 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 44,4 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.733,50 seviyesini görürken en düşük 2.701,07 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara
bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,26, S&P 500 %0,08 düşerken, Nasdaq %0,41 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında
FTSE 100 %0,03, DAX %0,55 ve CAC 40 %0,64 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.
Piyasalarda yaklaşan ABD resesyonunun ne boyutta olacağı tartışılırken JPMorgan stratejistleri resesyon ihtimalinin
azaldığını belirttiler. Stratejistlerin hisse, tahvil, emtia ve para piyasalarındaki fiyatlamaları göz önüne alan modeline göre
ABD resesyon ihtimali haziran ayındaki %50’den temmuzda %40’a gerilemiş durumda. Bugün gözler TSİ 15:30’da
açıklanacak Tarımdışı istihdam verisinde olacak. Dün açıklanan veriye göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 260 bin ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de dış ticaret açığı ise , haziranda 79,6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük
seviyesine geriledi.
Petrolde bu hafta yüzde 10'u aşan düşüş görüldü, 6 haftanın en düşük seviyeleri olan 93,93 seviyeleri test edildi. Petrol
piyasalarında yılın ilk 5 ayında yükseliş eğilimi hakimken özellikle Haziran ve Temmuz aylarında geri çekilmelerin yaşandığını
ve kritik 100 dolar seviyesinin altını test ettiğini söylemek mümkün.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya
gelecek.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ve ABD iş gücü istatistikleri
açıklanacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,46 yükselişle 2.723,67 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 15 hisse
düşüş gösterdi. 44,4 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,82, sınai endeksi %1,45 yükseldi. Bilanço
beklentilerinin devam ettiği endeks, hacminde desteğiyle yükselişini sürdürüyor. Dün 2.733,5 seviyesini görerek rekor kıran endeks
aynı zamanda tarihindeki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi. Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri piyasaların yönü
açısından belirleyici olabilir. Teknik olarak baktığımızda ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 2.720 seviyesinin üzerinde tutunan
endekste, yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda ilk güçlü direnç seviyesi olarak 2.750 seviyesi karşımıza çıkıyor. Olası
aşağı yönlü hareketin görülmesi durumunda ise bir önceki zirve seviyesi olan 2.685 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Endeksin
2.685 seviyesinin üzerinde kalıcı olması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.735 ve 2.750 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.715 ve 2.700 destek seviyeleri önem arz
ediyor.

Dirençler: 2.735 / 2.750 / 2.760
Destekler: 2.715 / 2.700 / 2.685
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Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,56 yükselişle 3.002,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü
en yüksek 3.009,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.969,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün ilk direnç seviyesi
olarak verdiğimiz ve aynı zamanda psikolojik bir bölge olan 3.000 seviyesinin hemen üzerinde kapatan kontratın 3.000 seviyesinin
üzerinde tutunması yukarı yönlü trendinin devamı açısından önemli olacak. Kontratta yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda
%38,2 Fibo düzeltme bölgesi olan 3.061 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise 2.980 seviyesinden tepki alışları
görülebilir. Teknik göstergelerin olumlu görünümünü koruduğu kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.010 ve 3.030 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.980 ve 2.965 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 3.010 / 3.030 / 3.060
Destekler: 2.980 / 2.965 / 2.950
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2020

Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,03 yükselişle 18,4469 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,4798 TL
seviyesini görürken en düşük 18,4258 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki yatay seyir ve dolar kurunun 17,95 TL’nin üzerinde
kalıcı olamaması kontrattaki risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi ABD’de ise tarım dışı
istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Bugün ABD’den gelecek veriler kontratın yönlü konusunda belirleyici olabilir. Teknik
olarak baktığımızda 18,44 olan 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunmaya devam eden kontrat, 10 günlük üseel
ortalamasının üzerinde kaldığı sürece olumsuz bir hareket beklemiyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde tepki satışlarının geldiği 18,47
TL seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 18,47 TL seviyesinin üzerinde tutunabilirse 18,50 TL seviyesi yeninden test edilebilir. Olası
geri çekilmelerde ise 18.42 TL’den tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,47 ve
18,50 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,42 ve 18,40 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 18,47 / 18,50 / 18,55
Destekler: 18,42 / 18,40 / 18,35
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Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 2,02 yükselişle 1.798,05 seviyesinde tamamladı. Jeopolitik risklerin
artması ve resesyonun uzun sürebileceği beklentisi uzun zamandır düşüş trendinde olan altını desteklemeye devam ediyor. Bugün
ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda geçmekte zorlandığı 1.775 doları kırarak
içinde bulunduğu aşağı yönlü kanalın direnç seviyesine yaklaşan kontrat, kanalın direnç seviyesi olan 1.801 doları aşması durumunda
ilk güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 1.820 dolar seviyesini önümüzdeki günlerde tekrardan test edebilir. Olası geri
çekilmelerde ise geçtiğimiz günlerde güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 1.775 doların destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.801 ve 1.810 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.790 ve 1.780 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.801 / 1.810 / 1.820
Destekler: 1.790 / 1.780 / 1.775
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Aztek Teknoloji’nin 25.000.000 adet payının pay başına 10,90 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay
verildi.
Hiropar Hareket Kontrol’ün 12.000.000 adet payının pay başına 11,00 TL fiyattan halka arzına SPK
tarafından onay verildi.
AKGRT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel
Kurul’da da onaylandı.
CMENT – Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Ege Kırmataş Madencilik’i devralması suretiyle
gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu
karşılandığı açıklandı.
EKGYO –Şirket ile Bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına İstanbul Kartal’daki işin
ihalesinin 10 Ağustos’ta şirket tarafından yapılacağı açıklandı.
HEKTS – Adana’daki 20.064 m2’lik arsanın 2,6 milyon dolara satın alındığı açıklandı.
LIDER – Temmuz ayında 51 adet araç alındığı, toplam araç alım fatura tutarının 28,3 milyon TL olduğu
açıklandı.
KAREL - DOHOL – Zorunlu Pay Alım teklifi fiyatının 11,45 TL’den 11,4727’ye revize edildiği açıklandı.
ORGE – Kocaeli’de inşası devam eden Gebze – Darıca Metro Projesi’nin Depo ile Gar Arası Çift Tüneller
Elektrifikasyon İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 1,6 milyon euro + 14,6 milyon TL tutarındaki teklifin
kabul edildiği ve ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
RUBNS – GES kurulumu çalışmaları kapsamında CW Enerji ile 9.140,74 kWp’lik GES Projesi kurulum
anlaşması imzalandığı açıklandı.

