
           

FED HAFTASINA HOŞGELDİNİZ 

Borsa Istanbul Cuma günü %0,21 yükseliş ile 2.516,56 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün 

içi en yüksek 2.542,65 seviyesini görürken en düşük 2.497,82 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,43 , S&P 

500 %0,93, Nasdaq %1,87 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,08, DAX %0,05 ve CAC 40 %0,25 yükselişle kapattı. Asya 

piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor. 

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ederken, Bununla beraber 

Rusya-Ukrayna savaşına dair yeni gelişmeler de söz konusu.  

Ukrayna, Rusya'nın Cuma günü Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin veren anlaşmayı imzalaması sonrasında Odessa  limanını 

seyir füzeleriyle vurduğunu açıkladı.  

Tahıl ihraç anlaşması Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gözetiminde İstanbul’da 

imzalanmıştı. 

ABD'de Cuma günü açıklanan imalat sanayi PMI, temmuzda aylık bazda 0,4 puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayına ait öncü PMI verilerinin ekonomide endişe verici 

bir bozulmaya işaret ettiğini belirtti. Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlamakta olduğunu ve bir 

resesyon riskinin bilincinde olduklarını belirtirken, bir daralmanın kaçınılmaz olmadığını vurguladı. Yellen, güçlü istihdam rakamları ve tüketici 

harcamalarının ABD ekonomisinin hali hazırda bir resesyonda olmadığını gösterdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası Fed 27 Temmuz Çarşamba 

TSİ 21:00’de faiz kararını açıklayacak; Fed Başkanı Jerome Powell da TSİ 21:30’da basın toplantısı düzenleyecek. Beklentiler, %1,50-%1,75 

olan faiz bandında 75 baz puanlık faiz artışı yönünde.  Fed’in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadelenin dozunu artırmasıyla ekonominin 

yavaşlamasına yönelik endişeler de yükselişte. 

Brent Petrol, ekonomik yavaşlama endişeleriyle beraber tekrardan 102 dolar seviyelerine gerilemiş durumda.  

Küresel piyasalar bu hafta Fed’in faiz kararı ve ABD büyüme verilerine odaklanırken, yurt içinde piyasalar bu gelişmelere ek olarak Enflasyon 

Raporu’nu izleyecek. Öncesinde haftanın ilk işlem gününde ABD vadeli endeksleri ile Asya borsaları resesyon endişeleri ile geriliyor. Bugün 

içeride güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo endeksleri ile ABD tahvil ihalesi takip edilecek. 
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10:00 TRY *** Kapasite Kullanım Oranı (Tem) 77,6% Haziran

10.00 TRY *** İmalat Güveni 106,4 Haziran

11.00 EUR *** Almanya Ifo İş İklimi Endeksi 90,2 92,3 Haziran
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,21 sınırlı yükselişle 2.516,56 seviyesinde tamamladı. Endekste 56 hisse yükselirken 40 hisse düşüş 

gösterdi. BIST toplam işlem hacmi 28,5 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 1,05, BIST SINAI yüzde 0,13, BIST TEKNOLOJİ yüzde 0,25 

yükseliş gösterirken, BIST HIZMETLER ise yüzde 0,55 düşüş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en yüksek ve en düşük 

seviyeleri sırasıyla 2.542,65 ve 2.497,82 seviyeleri olurken 10 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2.476 seviyesinin üstünde kapattı. 

Endeksin 10 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanışların gelmesi 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 2.474 seviyeleri önemli 

destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

 

Dirençler: 2.560– 2.590 

Destekler: 2.500 – 2.474 

 

 

Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,22 düşüşle günü 2.759,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki 

işlem günü en yüksek 2.797,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.744 seviyesini gördü. Kontrat günü 100 günlük üssel 

hareketli ortalamasının altında kapanış yaparak 2.759,75 seviyesinden günü kapattı. Kontratın 100 günlük üssel hareketli 

ortalamasının üzerinde kapanışlar yapması durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 2.800 seviyesi ardından 2.885 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: 2.800 – 2.885 

Destekler: 2.695 – 2.670 
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Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,02 düşüşle 17,7950 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,8451 

TL seviyesini görürken en düşük 17,7652 TL seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 22 Temmuz Cuma 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 17,58 TL 

seviyesi destek olarak takip edilebilir. 

 

Dirençler: 17,90 – 18,05  

Destekler: 17,65 – 17,58  

 

 

Temmuz ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü 1.732,05 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 22 günlük üssel 

hareketli ortalamasının altında seyreden kontrat hafta başı gelen satış baskının ardından düşüşüne devam ederek 1.689 

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 1.773 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir. 

 

Dirençler: 1.750- 1.773  

Destekler: 1.715- 1.700 
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KLKIM: Kalekim, Cezayir'de yüzde 50 oranında iştiraki olan Sarl HA Building Industry'yi tasfiye kararı aldı. 

EMNIS: Eminiş Ambalaj, konkordato projesinin 8'inci taksitini ödedi. 

CIMSA: Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile 

Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin 110 milyon euro 

bedelle Ferpa İnşaata devri kapsamında yapılan başvurunun Rekabet Kurumu tarafından olumlu karşılandığı açıklandı. 

EMKEL: Sermaye artırımından elde edilen fonun ASO 1. OSB genişleme sahasında arsa yatırımında, ABD’de yer alacak 

üretim tesislerine ortaklık payı yatırımlarında kullanılmasının planlandığı açıklandı. 

EPLAS: Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan kayıtlı teçhizatlara ait olarak 1,2 milyon 

TL’lik makina ve teçhizat alımının gerçekleştirildiği açıklandı. 

KAPLM: VBTS kapsamında şirket paylarına 24 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem 

yasağı da 24 Ağustos’a kadar uzatıldı. 

RTALB payları 25/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa 

satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 

KAPLM paylarında 25/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt 

takas uygulanacak. 

DOBUR payları 25/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir 

paketi tedbiri ile işlem görecek. 
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