
           

Enflasyon Verisi Piyasaların Seyri Açısından Belirleyici Olabilir 

 

Borsa Istanbul Cuma günü %1,60 yükseliş ile 2.443,77 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28 milyar TL olarak 

gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.452,82 seviyesini görürken en düşük 2.399,54 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara 

bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,05 , S&P 500 %1,06, Nasdaq %0,90 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 

100 %0,01 düşerken, DAX %0,23, CAC 40 %0,14 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık seyir 

gözleniyor.  

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.  

Resesyon ile alakalı olarak bazı stratejistlere göre gelişmekte olan piyasalar (EM) ABD’de olası bir resesyonu atlatabilecek, 

hatta bu süreçte yatırımcı dahi çekebilecek güçte. Stratejistler her ne kadar böyle bir senaryoda kısa vadeli piyasa türbülansı 

öngörse de EM’lerin ucuz değerlemeler, yüksek getiriler, hızlı büyüme ve Çin’deki toparlanmadan destek bulacağını tahmin 

ediyor. Bunun yanı sıra EM’lerde yerli varlıklarda yabancı sahipliğinin düşük olması, faiz oranlarının başlangıç noktasının 

görece yüksek olması ve ucuz değerlemelerin olması olası bir resesyon riskini öteler nitelikte.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00’da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 

ekonomistlerin medyan beklentisi Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %79,95 oranında 

yükseldiği yönünde. Yıllık tüketici enflasyonu mayıs ayında %73,50 seviyesinde açıklanmıştı. Ankete göre TÜFE’de mayıs 

ayında %2,98 seviyesinde açıklanan aylık artışın da haziranda %5,73’e yükseldiği tahmin ediliyor. Cuma günü İTO’nun 

açıkladığı veriler, İstanbul’da perakende fiyatların haziran ayında yıllık %94,19 artış kaydettiğini ortaya koymuştu. TCMB 

nisan ayında yayımladığı Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini %42,8 olarak duyurmuştu. Merkez Bankası’nın 

piyasa katılımcılarıile haziran ayında gerçekleştirdiği ankette ise yıl sonu enflasyon tahmini %64,59 oldu.  

Hazine, Merkez Bankası ve BDDK'nın açıkladıkları makroihtiyati önlemler ticari kredi faizlerini yükseltmiş durumda. KMH ve 

kredi hariç TL ticari kredi faizleri % 28,01 ile üç yılın zirvesine çıkmış durumda.  

Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. ABD piyasaları bugün Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olacak. Almanya 

tarafında ticaret dengesi verileri takip edilecek. 
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,60 yükselişle 2.443,77 seviyesinde tamamladı. Endekste 75 hisse yükselirken 20 

hisse düşüş gösterdi. 28,29 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,74, sınai endeksi ise %1,20 

yükseliş gösterdi. Haftayı yüzde 4,32 düşüşle kaptan endeks, haftanın son işlem günü hafta başındaki kayıplarının bir kısmını 

geri aldı. Bu hafta küresel haber akışına da bağlı olarak bayram öncesi risk almak istemeyen yatırımcıların satışları endekste 

baskı oluşturabilir. Bugün ABD piyasalarının kapalı olmasıyla birlikte yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurtiçinde 

ise TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.400 seviyesinden destek bulan endeks, güçlü direnç 

seviyesi olarak belirttiğimiz 2.450 seviyesinin geçmekte zorlandı. Endeks 2.450 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.480 

seviyesi yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.435 seviyesinden tepki alışlarının devamı gelebilir. Endeksin 

teknik görünümünde pozitif sinyaller ön plana çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.450 ve 

2.465 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.410 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
 

Dirençler: 2.450 / 2.465 / 2.480   

Destekler: 2.435 / 2.410 / 2.400 

 

Ağustos ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,47 yükselerek 2.773,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.804,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.739,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli 

aşağı yönlü trend içinde olan kontrat, Cuma günü 100 günlük üssel ortalaması olan 2.801 seviyesini test etse de kalıcı olmadı. 

Bugün yukarı yönlü hareketlerde 2.800 sevisi takip ediliyor olacak. 2.800 seviyesinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde kısa 

vadeli olarak %23,6 Fibo seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.760 seviyesi ilk destek bölgesi 

olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.750 destek seviyesinden tepki alımları görülebilir. 

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.780 ve 2.800 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.760 

ve 2.750 destek seviyeleri önem arz ediyor.       

 

Dirençler: 2.780 / 2.800 / 2.810 

Destekler: 2.760 / 2.750 / 2.730 
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Temmuz ayı vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,12 düşüşle 17,0844 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,1968 

TL seviyesini görürken en düşük 16,9652 TL seviyesini gördü.  Dolar endeksinin 105 seviyesinin üzerinde hareket etmesi 

kontratta baskı oluştursa da BDDK kararı sonrası yukarı yönlü hareketler sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün ABD 

piyasalarının kapalı olması nedeniyle kontrattaki sınırlı hareketin devamı beklenebilir. Yurtiçinde ise TÜFE verisi takip ediliyor 

olacak. Teknik olarak baktığımızda 17,10 ve 17,15 TL’nin üzerinde tutunmakta zorlanan kontratta 17 TL seviyesi güçlü destek 

olmaya devam ediyor. 17 TL’nin altında oluşabilecek hareketlerde %61,8 Fibo düzeltme seviyesinden tepki alışları görülebilir. 

Yatay hareket eden kontratta teknik göstergeler karışık sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

yukarı yönlü hareketlerde 17,15 ve 17,25 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 17,00 ve 16,94 destek seviyeleri önem 

arz ediyor.      
 

Dirençler: 17,15 / 17,25 / 17,35 

Destekler: 17,00 / 16,94 / 16,85 

 

Ağustos ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,39 düşüşle 1.816,15 seviyesinde tamamladı. ABD 10 yıllık 

tahvil faizlerinin düşmesi ve dolar endeksinin 105 bandında hareket etmesine karşın kontratta geri çekilme devam ediyor. 

Bugün ABD piyasaları kapalı olacağı için kontratta sınırlı bir hareket görülebilir. Teknik olarak baktığımızda 1.800 dolar 

seviyesinden tepki alışların geldiği kontrat 1.810 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Olası satış baskısının gelmesi 

durumunda 1.810 ve 1.800 dolar seviyelerinden tepki alışları gelmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.825 dolar 

seviyesi test edilebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için 1.835 dolar seviyesinin üzerinde tutunması 

önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.820 ve 1.825 direnç seviyeleri, aşağı yönlü 

hareketlerde 1.810 ve 1.805 destek seviyeleri önem arz ediyor.      

 

Dirençler: 1.820 / 1.825 / 1.835 

Destekler: 1.810 / 1.805 / 1.800 
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ASELS - Şirketin 13,8 milyon dolar tutarında Yurt Dışı Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı. 

ARSAN - Şirketin %27,50 oranında iştiraki Akedaş Elektrik Dağıtım’ın kullanacağı 40 milyon TL’lik banka kredisine ve 

şirketin %27,50 oranında iştiraki Akedaş Elektrik Perakende’nin kullanacağı 265 milyon TL’lik banka kredisine şirketin payı 

oranında kefalet verilmesine karar verildiği açıklandı. 

BIOEN - Şirketin bağlı ortaklığı Doğu Star’ın işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 4,242 MWe olan 

kurulu gücünün 7,070 MWe ye çıkarılması için yapılan başvurunun kısmi kabul işleminin gerçekleştiği açıklandı. 

ESCAR - Şirketin Ali Raif İlaç ile sözleşme imzaladığı, sözleşme kapsamında 191 adet ve 83,7 milyon TL’lik araç alındığı 

açıklandı. 

FROTO - Şirket tarafından Ford Romania’nın satın alımının tamamlandığı ve tesiste 490 milyon euro yatırımla yeni nesil 

Courier üretileceği açıklandı. 

GESAN - Şirket ile Bapaş Profil ve Dörtdivan Çerçeve arasında Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine Çatı 

Öztüketim GES’lerin yapılmasına yönelik 1,0 milyon dolar tutarında anlaşma sağlandığı açıklandı. 

KOZAL - Kar dağıtımının TMSF’ye sunulacağının açıklanması sonrasında kar dağıtımının 7 Temmuz’da yapılmasına karar 

verildiği açıklandı. 

KONTR - Enwair Enerji Teknolojileri’nin %50,1’lik payının 6,2 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı. 

KORDS - Microtex Composites’in sermaesinin %60'ına karşılık gelen payların şirket bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 

24,6 milyon euroya satın alınması amacıyla sözleşme imzalandığı açıklandı. 

OTKAR - İETT’nin açtığı 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren 

378 milyon TL’lil ihaleye tek teklifin şirket tarafından verildiği açıklandı. 

RUBNS - Şirket payları 6 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak. 
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