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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Bugün yurtiçinde ekonomik gündem sakin. Hafta sonu
TCMB Başkanı Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından TL
varlıklarda atış baskısı görmekteyiz. BIST-100 endeksi %1’in
üzerinde değer kaybederken, dolar kuru ise 5.73 seviyelerinden
işlem görüyor.
ABD: Cuma günü gelen istihdam verilerinin ardından Fed’in bu
yıl iki faiz indireceğine yönelik beklentiler bir hayli
azaldı. Tek faiz indirimi ise fiyatların içerisinde. Bu
kapsamda ABD vadelileri yeni haftaya zayıf hareketlerle
başladı.
Bugün ABD’de ekonomik gündem sakin olacak.
EURO BÖLGESİ: Almanya’da sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık
bazda %3.7 daraldı. Beklentiler %3.2 daralma olması
yönündeydi. Gelen zayıf veri ve küresel bazda azalan risk
iştahının da etkisiyle Dax endeksi satıcılı seyrediyor.

BIST-100
Endekste 100.800 direncinden kuvvetli satışlar geldi. Bu
aşamada 96.600 kritik destek olarak izlenebilir. G-20 zirvesi
sonrası oluşan boşluk bu seviyede oluştu. Bu bölgeye olası
geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Olası yükselişlerde
100.800’ü direnç olarak izlenmeye devam edilecektir.

DAX
Endekste 12.450 destek bölgesi korunuyor. Bu bölge üzerinde
pozitif görünüm korunacaktır. 12.650 direncini izliyoruz. Bu
eşik geçilirse 12.800 hedeflenebilir. Olası düşüşlerde 12.450
desteği izlenmeli. Bu destek kırılmadan endekste pozitif
görünüm bozulmayacaktır. 12.450 altında 12.200’e doğru baskı
görebiliriz.
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Kısa
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üzerinde kalınması bu görünümün devam açısından önemli olacak.
Bu kapsamda 27.000 eşiği ilk aşamada izlenebilir. Endekste
26.700 altına olası geri çekilmelerde satış baskısı
görebiliriz. Bu kapsamda 26.550 hedeflenebilir.

WTI
Petrolde kısa vadede satış baskısı ön planda. 58.00 direnci
altında kalınması bu görünümün devamını sağlayacaktır. Bu
kapsamda 56.70 hedeflenebilir. Petrolde 58.00 geçilirse 58.90
direncine doğru hareket görebiliriz.

EURTRY
Paritede kısa vadede oynaklık söz konusu. Burada kritik eşik
6.5 0 direnci olacaktır. Bu eşik geçilirse 6.54
hedeflenebilir. Paritede aşağıda ise 6.42 desteği önemli. Bu
destek kırılırsa 6.35’e doğru baskı oluşabilir.

ETHUSD
Ethereum’da yükseliş kanalını takip ediyoruz. Genel resimde
277 desteği üzerinde görünüm pozitif. 316 direnç olarak
izlenebilir. Bu eşik geçilirse 325 test edilebilir.
Ethereum2da ana destek 277, ara destek olarak ise 302
izlenebilir.

