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Borsalar Kapanış Değ.(%) Vadeli İşlemler Kapanış Değ.(%) Para Piy. Kapanış Değ.(%)

BIST 100 73,850 -0.22 VOB Endeks 89.625 -0.31 Dolar/TL 1.9237 0.16

Dow Jones 15,556 0.09 VOB Dolar 1.938 0.60 Faiz 9.15 2.69

S&P 500 1,690 0.26 VOB 30 Açık Pozisyon 156,518 Euro/Dolar 1.3276 -0.02

Bovespa 49,067 1.43 Dolar Açık Pozisyon 141,712 Dollar Index 81.70 -0.33

DAX 8,299 -0.96 Fut. Dow Jon. 15,501 0.11 Brent Petrol 107.42 0.03

Nikkei 14,130 -2.97 Fut. S&P 500 1,686 0.09 Altın (Ons) 1,335.73 0.12

Şangay 2,014 -0.35 Fut. DAX 8,336 0.46 Döviz Sepeti 2.2340 0.53  
5 Ağustos’tan itibaren VOB işlemleri VİOP üzerinden gerçekleşecektir.  İşlemlerinize kesintisiz devam 
edebilmeniz için  yeni sözleşmeyi doldurup, 5 Ağustos’tan önce tarafımıza iletmeniz gereklidir.  

Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 

tarafından yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın faiz 

artırımının, yetkililerin Türk Lirasi'ndaki zayıflamadan, yüksek 

enflasyondan ve azalan sermaye girişinden oluşan risklere 

karşı harekete geçilmeye hazır olunduğunun bir göstergesi 

olduğuna dikkat çekildi. Bununla birlikte Fitch, Türkiye'nin 

hala, dış finansmanın önemli bir kredi notu zayıflığı olmaya 

devam etmesine bağlı olarak, piyasa güvenindeki kaymalara 

karşı kırılgan olmaya devam ettiğini, büyümeyi dengeleme, 

fiyatlar ve kur istikrarı endişelerinin politika zorluğu 

oluşturmayı sürdürdüğünü bildirdi. 

 

Akaryakıt sektörüne önceki gün yapılan baskın denetim ile ilgili 

olarak Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, aramalı 

inceleme yapılan olayların arkasında genelde ‘ihbar’ olduğunu 

vurgulayan vergi uzmanları, “Durduk yerde arama, inceleme 

yapılmaz. Bu işler genelde ihbarla olur.’’ diye konuştu. Maliye 

Bakanlığı ekipleri, önceki gün Tüpraş, Opet, Aygaz, 

Shell&Turcas gibi şirketlere yönelik vergi incelemesi 

başlatmıştı. 

 

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Haziran ayında, Kasım 

2008'den bu yana görülen en büyük artışı yaşadı. Haziran 

ayında çekirdek tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 0.4 arttı. Fiyatlar 1 yıldan uzun bir süredir ilk kez 

artış gösterdi. 

 

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin, ekonomisini, daha yavaş 

ve sürdürülebilir temele oturtma planı kapsamında 19 

sektörde yer alan 1,400 şirkette üretim kapasitesi fazlalarında 

kesinti yapılmasını istedi. 

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısı öncesi dolar geriliyor. 

Dolar endeksi son beş haftanın en düşük seviyelerine doğru harekete 

geçti. Bunun arkasında yatan neden, Wall Street Journal Gazetesi’nde, 

gelecek haftaki Fed toplantısında faiz oranlarının düşük kalmaya devam 

edeceği konusuna özellikle vurgu yapılacağı yönünde çıkan bir haber. 

Dolarda yaşanan gerileme emtialar üzerindeki baskının da bugün biraz 

hafiflemesini sağladı. Diğer yandan ise, Fed’in Eylül ayında tahvil 

alımlarını azaltmaya başlayacağına inanan kesim de hiç azımsanacak gibi 

değil.   
 

TCMB Salı günkü PPK’da alınan karalar sonrasında ilk kez istisnai günü 

test etti. Yurtdışı piyasalarda gün normal bir gün olarak başlayıp 

devamında istisnai güne yaklaşan bir gündü. TCMB’nin sıkılaştırmasıyla 

repoda faiz %6,5’ye kadar yükseldi. TCMB %7.25’den bankaları fonladı. 

Nette API ile 14.7 milyar TL çekildi.  Bu kadar sıkılaştırma sonucunda 

gösterge faizi %9,24’e kadar yükseldi. TCMB’nin sıkılaştırmasındaki amaç 

2,20’den 2,23’ün üzerinde çıkan döviz sepeti üzerinde etkili olmaktı. 

Fakat döviz sepeti 2,2443’e kadar yükseldi. Bu kadar sıkılaştırmaya 

rağmen gerilemedi. Pire için yorgan yakılıyor gibi bir görüntü oluştu. 

TCMB’nin sonuç alamasının nedeni TL’de sıkılaştırmanın yanısıra, dövizde 

likidite sağlanamaması. TCMB istisnai günlerde döviz satmayacağını 

belirtmişti. Sıcak para çıkış gerçekleştirdiğinde döviz likiditesi olmadığında 

TL üzerinde volatilite artıyor. TCMB’nin aslında ne kadar sıkı bir politika 

olabileceğini TL piyasasına gösterdi ama birkaç günden uzun sürecek 

istisnai günde reel ekonomi olumsuz etkilenir ayrıca yurtdışında 

oluşabilecek gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışında bu politika 

döviz üzerinde etkili olmaz. Aynı zamanda istisnai günlerde TL’de bu 

kadar sıkılaştırması bankacılık sektörünün fiyatlandırmayı zorlaştırır. Dün 

BIST’e bankacılık sektörü 2. Seansta %2.33 arttı. 2.seansta 1,65 milyar 

TL hacminin 1,1 milyar TL’si bankalarda oluştu. Temelden tezat bu 

görüntünün kalıcı olmasını beklemiyoruz. Dünden sonra bugünün de 

istisnai gün ilan edilmesini bekliyoruz.  

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
BIST OBO formasyon hedefi olan 73.200’e geriledi. OBO’nun 

gerçekleşmiş olması ve çoklu tepeler nedeniyle artık 

77.000’nin kırılması 4 milyar TL büyüklüğünde hacimlerle 

gerçekleşmesi gerekiyor. Tabi orta ve uzun vadeli olarak bu 

direnç bölgesine gelecek yükselişler satışla karşılanacak. 

73.000-73.200 desteği üzerinde kalınabilirse 74.000-

74.500’de satışla karşılanabilir. 73.000-74.500 bandı dünkü 

volatilitenin sindirildiği bölge olabilir. 73.000 kırılırsa dün gün 

içi tepki realizasyon olarak kalır ve 71.500-72.000’ne doğru bir 

baskı oluşur. 

OBO formasyonu gerçekleşti. OBO formasyonu kısa vadeli zirveyi gösterir 

ve devamında düşen trend gerçekleşir. 90.400-90.500 olası tepkilerde 

satış gerçekleştirilebilir dirençler.89.400 ise kırılması durumunda dünkü 

dip nokta olan 87.700’e gerilemeye neden olabilecek destek seviyesi. 

89.400 üzerinde kalınması halinde 90.400’e doğru hamleler yada 89.400 

kırılması bir satış fırsatı olabilir.  

Para Piyasaları  
Merkez Bankası dünü istisnai gün ilan etti. TL’de ciddi bir sıkılaştırma hamlesi gerçekleşti. Ancak dövize etkisi olmayan bir uygulama oldu. 

İstisnai günde döviz satım ihaleleri de gerçekleşmedi. Döviz likiditesini sağlayan olmadığı için, kur gerçek taleple yukarı gitti. Döviz sepeti 

2,24 seviyesine kadar ulaştı. Dün atılan adımlar başarılı bir sonuç vermezken, Merkez Bankasının bugün de istisnai gün ilan etmesini 

bekliyoruz. Öte yandan önümüzdeki hafta yayınlanacak enflasyon raporu da önemli olacak. Enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize 

edilmesi piyasayı rahatlatabilir.    

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

26 Temmuz 16:55 ABD Temmuz/2 Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 83.9 83.9

Cuma 16:55 ABD Temmuz/2 Michigan Üni. Beklenti Endeksi 73.8  
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