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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Bugün yurtiçinde ekonomik gündem sakin. Pentagon dün
yaptığı
açıklamada,
Türkiye’nin
F-35
programından
çıkarıldığını açıkladı. Ancak bu durumun TL varlıklar üzerinde
bir etkisi yok. Daha çok CAATSA kapsamında gelebilecek olası
yaptırımlar önemli olacaktır. Dünkü yükselişin ardından
BIST-100 endeksi bugün sınırlı hareket sergiliyor.
ABD: ABD borsaları gelen zayıf bilançoların etkisiyle satıcılı
bir görünüm sergiledi. Netflix hisseleri ikinci çeyrek kazanç
raporunu paylaştıktan sonra %12’den fazla değer kaybetti.
Vadeli piyasaların da zayıf seyir içerisinde olduğunu
görmekteyiz.
Bugün ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi
açıklanacak. Bu veri ekonomik aktivitelere ilişkin sinyal
verici nitelikte olduğu için gün içi hareketler açısından
yakından takip edilmeli.
EURO BÖLGESİ: Euro Bölgesi’nde bugün ekonomik gündem sakin.
Ancak bilançolara ilişkin endişeler endeksleri baskı altında
tutuyor. Dax endeksinde bugün %1’e yakın düşüşler görmekteyiz.

PETROL:ABD Enerji Bilgi İdaresi’nin açıkladığı verilere göre
haftalık stokla 5,7 milyon varil artış gösterdi. Beklentiler
0,6 milyon varil artış göstermesi yönündeydi. Stoklardaki
artış ve azalan risk iştahı ile birlikte fiyatlarda baskı
görmekteyiz.

BIST-100
Endekste genel resimde 100.800-96.000 bant hareketi devam
ediyor. 100.800 geçilmeden yukarı yönde yeni bir momentum
oluşmayacaktır. 96.000 altına sarkılırsa satış baskısı
artabilir. Endekste kısa vadeli destek olarak 98.500
izlenebilir.

DAX
Endeks 12.450 altındaki satış baskısı devam ediyor. Mevcut
durumda 12.300 altındaki hareketlerde baskı derinleşebilir. Bu
kapsamda 12.200’e doğru baskı görebiliriz. Endekste güçlü bir
yukarı yönde eğilim için 12.450 üzeri hareket gerekiyor.

DOW JONES
Endekste 26.900 desteğine dikkat etmek gerekiyor. Kısa vadede
26.900 üzerinde kalınması bu görünümün devam açısından önemli
olacak. Bu kapsamda endekste ana direnç olarak 27.400
izlenebilir. Bu bölgeye yükselişler kar satışını beraberinde
getirebilir. Endeksin 26.900 altına sarkması durumunda ivme
kaybı görebiliriz ve 26.700 hedeflenebilir.

WTI
Petrolde pozitif teknik görünüm bozuldu. Bu aşamada 56.00
desteği kritik lacaktır. Bu destek de kırılırsa satışlar
derinleşebilir ve 54.60 hedeflenebilir. Petrolün 56.00
üzerinde kalması tepki alımları için önemli olacaktır. Bu
kapsamda 57.00’ye doğru hareket beklenebilir.

EURTRY
Paritede kısa vadede teknik sıkışma izliyoruz. Bu sıkışmanın
üst sınırı 6.4550, alt sınırı ise 6.3850 seviyesinde. Bu
eşiklerden birinde gelecek kırılmada o yöne doğru sert hareket
görebiliriz. 6.4550 direnci geçilirse 6.49 hedeflenebilir.
Paritenin 6.3850 altına sarkması durumunda 6.34 desteği
izlenecektir.

ETHUSD
Ethereum’da düşen eğilim izliyoruz. Bu eğilimin direnç noktası
230’da yer alıyor. Bu
eşik

a

ltında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır. Bu kapsamda
192 desteği kritik. Bu seviye altında baskı derinleşecektir.

