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BUGÜN GELEN VERİLERİN ARDINDAN BIST100 ANALİZİ
Güne 76.880 seviyesi ile sınırlı alımlarla başlayan BIST100 Endeksi yurtiçinde açıklanan
enflasyon rakamının ardından yönünü eksiye çevirdi. Öğleden sonra açıklanan ABD Tarım Dışı
İstihdam rakamının da beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi USD/TRY’yi 2.1421 seviyesine
kadar çıkarırken, endeksteki satış baskısı da arttı.
Enflasyon Haziran ayında aylık bazda %0.31, yıllık bazda %9.16 artış gösterdi. Aylık bazda en
yüksek artış %1.72 ile eğitim grubunda gerçekleşirken; ana harcama grupları itibariyle Haziran ayında sağlıkta %0.98, lokanta ve otellerde %0.92, çeşitli mal ve hizmetlerde %0.70, ulaştırmada %0.50 artış gözlendi. Aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise %1.25 ile giyim ve
ayakkabı oldu. Yıllık bazda en fazla artış %13.22 ile lokanta ve otellerde görülürken; bir önceki
yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içeceklerde %12.47, ulaştırmada %12.01, sağlıkta %9.48,
eğitimde %9.28 artış gözlendi.
ABD'de Tarım Dışı İstihdam Haziran ayında 288.000 kişilik artış göstererek 215 binlik
beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %6.1’e geriledi.
Bugünün diğer önemli gelişmesi ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararıydı. Avrupa Merkez
Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.15’te sabit tutulurken, mevduat
faizi -%0.10’da bırakıldı ve marjinal faiz oranı da %0.40 olarak kaldı. Toplantının ardından
açıklama yapan ECB Başkanı Mario Draghi alınan önlemlerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde iç talebin canlandığını belirtti. Enflasyonun hedef olan %2’nin altında olduğunu belirten Draghi,
politika faizinin uzun süre boyunca düşük kalmayı sürdüreceğini ifade etti.
BIST100’de teknik olarak 76.350 desteği gücünü korumaya devam ederken, yukarı yönlü
hareketlerde ise 77.400 direnç konumuna gelmiş durumda.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

