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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Yurtiçinde cari denge Haziran ayında 0,55 milyar TL
cari açık verdi. Beklentiler 0i,20 milyar TL açık verilmesi
yönündeydi Böylece 12 aylık cari denge 0,32 milyar TL fazla
vermiş oldu. Ekonomide yaşanan daralma cari dengede iyileşmeye
neden oluyor. Bayram tatili öncesinde TL varlıklarda sakin bir
seyir olduğunu görmekteyiz.
ABD: Dün günü kuvvetli yükselişle tamamlayan ABD borsalarının
ardından bugün vadeliler satıcılı seyrediyor. ABD borsalarında
bu hafta volatilite oldukça yüksekti.
Bugün ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Beklentilerin
üzerindeki veriler dolar endeksi ve ABD faizlerini yukarı
çekebilir. Bu durum risk iştahını olumsuz etkiler. Beklenti
altındaki veriler ise dolar endeksi ve faizleri
baskılayabilir. Bu durum risk iştahı için olumlu olacaktır.
EURO BÖLGESİ: Almanya’da ticaret dengesi Haziran ayında 19,5
milyar€ olan beklentinin altında 16,8 milyar€ olarak
açıklandı. Dax endeksinde iki gün yaşanan toparlanmanın
ardından bugün yeniden satıcılı seyir görmekteyiz. Almanya ve
Euro Bölgesi’nden gelen makro verilerin oldukça zayıf
sinyaller verdiğinin altını çizmek gerekiyor.
PETROL: Petrolde kısa vadede oynaklık yüksek ancak genel
resimde satış baskısının ön planda olduğunu görmekteyiz.
Özellikle risk iştahında yaşanan azalma ve stokların artış
göstermesi fiyatları baskılıyor.

BIST-100
Endekste kısa vadede aşağı yönde ivmelenme sürüyor. Bu
eğilimin tepe noktası 100.000/100.500’de yer alıyor. Bu eşik

yukarı yönde geçilmeden satış baskısı ortadan kalkmayacaktır.
100.500 üzerinde yeniden kuvvetli alımlar görebiliriz. Aşağıda
ise 98.000 ilk destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında
baskı artabilir.

DAX
Endekste gelen sert satışlarda 11.600 desteğinden toparlanma
geldi. Bu aşamada 11.860 direncini izliyoruz. Bu eşik
geçilmeden alım tarafı ivme kazanmayacaktır. 11.860 üzerinde
12.000 hedeflenebilir. Endeksteki geri çekilmelerde “”.600’ü
önemli destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

DOW JONES
Endekste 26.000 direncini yukarı yönde geçti. Bu seviye
üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm ön planda olacaktır.
Bu kapsamda 26.400 geçilmesi durumunda 26.600 hedeflenebilir.
Endekste geri çekilmelerde 26.000 desteği izlenmeli. Pozitif
görünüm bu seviye altında bozulabilir.

WTI
Petrolde baskı sürüyor. Kısa vadede 52.00 desteğini izliyoruz.
Bu destek altında 50.60’a doğru baskı oluşabilir. Petrolde
gelebilecek tepki alımlarında 53.10 ilk direnç olacaktır. Bu
eşik geçilirse 54.20 hedeflenebilir.

EURTRY
Paritede kısa vadede baskı izliyoruz. 6.18 altında kalınması
baskının devamını getirebilir. 6.12 desteğini izliyoruz. Bu
destek kırılırsa 6.07’ye doğru baskı görebiliriz. Paritede
yukarı yönde eğilim için 6.18’in geçilmesi gerekmekte.

ETHUSD
Ethereum’da kısa vadede dalgalanma sürüyor. Yükselen kanal
desteği olarak 214’ü izliyoruz. Bu bölgeye doğru geri
çekilmeler alım fırsatı verebilir. Pozitif görünüm 214 altında
bozulacaktır. Yukarıda ise 230 direnci ön planda. Bu eşik
üzerinde alım tarafı ivme kazanabilir.

