
           

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR 

 

Borsa Istanbul dün %1,44 yükseliş ile 2.575,86 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 36,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks gün içi en yüksek 2.582,21 seviyesini görürken en düşük 2.550,77 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones %2,15 , S&P 500 %2,45, Nasdaq %2,51 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,42, DAX 

%0,20 ve CAC 40 %0,75 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor.  

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.  

28 yılın en sert faiz artışının ardından Fed yetkilileri para politikasına yönelik açıklamalarına devam ediyor. Özellikle 

“resesyon endişeleri” piyasalar tarafından temkinli fiyatlamalara neden olmakta. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 

ABD’de şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı. Diğer 

yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in ekonomide ve piyasalarda aşırı hasar yaratmadan faiz oranlarını 

mümkün olduğunca hızlı artırması gerektiğini söyledi.. Richmond Fed Başkanı enflasyonun yüksek, genele yaygın, kalıcı 

olduğu, buna karşın faizlerin normalin oldukça aşağısında olduğunu belirterek “Birşeyleri kırıp dökmeden faizleri hızla normal 

seviyelere getirmemiz gerekiyor” açıklamalarında bulundu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu verdiği bir 

röportajda, ekonominin yavaşlamasını beklediğini ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtmişti. 

Petrol fiyatları ,resesyon olasılığına ilişkin fiyatlamalar nedeniyle gerilemeye devam ediyor. Bu sabah petrol fiyatları %3,75 

düşüşle 108,26 dolar seviyelerine gerilemiş durumda.  

Bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ı 

Ankara’da ağırlayacak. Erdoğan, 16:30’da Bin-Selman’ı resmi törenle karşılayacak.İki lider son yıllarda bozulan ilişkiler 

sonucu dibe vuran ticaret ve yatırımları yeniden canlandırmak amacıyla biraraya gelecek.  

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında İngiltere enflasyonu ve ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome 

Powell'ın sunumu takip edilecek 
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10:00 Türkiye ***  Tüketici Güveni   67,6   Haziran 

16:30 ABD ***   Fed Başkanı Powell’ın Yorumları       
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,44 yükselişle 2.575,86 seviyesinde tamamladı. Endekste 80 hisse yükselirken 18 

hisse düşüş gösterdi. 36,22 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,29, sınai endeksi ise %1,63 

yükseliş gösterdi. Gün içinde 2.582 seviyesine kadar yükselen endekste yurtdışı borsalarının pozitif seyri etkili oldu. Bugün 

İngiltere TÜFE verisi ve Fed başkanı Powell’dan gelecek haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.535 

seviyesinin üzerinde tutunan endekste yukarı yönlü hareket devam ediyor. Endeks 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde 

kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.550 seviyesi ilk güçlü destek 

gölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 2.550 seviyesine doğru oluşabilecek hareketlerde tepki alımları görülebilir. Yaşanan 

gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.585 ve 2.600 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.565 ve 2.550 

destek seviyeleri önem arz ediyor. 

Dirençler: 2.585 / 2.600 / 2.620 

Destekler: 2.565 / 2.550 / 2.535 

 

 Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,61 yükselişle 2.865,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.872,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.825,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda uzun süre 

çıkmakta zorlandığı %61,8 Fibo bölgesi olan 2.842 seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, söz konusu seviyenin ve kısa vadeli 

olarak takip ettiğimiz 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenilebilir. 

2.842 seviyesi artık güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken, 2.842 seviyesinin altında oluşabilecek hareketlerde 

satış baskısı artabilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.875 ve 2.890 direnç seviyeleri, aşağı 

yönlü hareketlerde 2.842 ve 2.830 destek seviyeleri önem arz ediyor.      

 

Dirençler: 2.875 / 2.890 / 2.910 

Destekler: 2.842 / 2.830 / 2.815 
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,01 düşüşle 17,4169 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,4540 

TL seviyesini görürken en düşük 17,3773 TL seviyesini gördü. Dolar kurunun 17,35 seviyesinin üzerinde kalması yukarı yönlü 

baskı oluştursa da kontratın vadesine az süre kalması yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Perşembe günü gerçekleşecek PPK 

toplantısında faiz değişikliği beklemiyoruz. Dolayısıyla kontrata etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Bugün Powell’ın 

konuşması kontrat üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz 10 günlük üssel ortalaması olan 17,43 TL 

seviyesinin altına sarkan kontrat, 10 günlük ortalamasının altında kaldığı sürece geri çekilme devam edebilir.  Kontratta bugün 

17,48 TL seviyesi takİp ediliyor olacak. 17,48 TL seviyesinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde 17,55 TL seviyesi yeniden 

test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,45 ve 17,48 direnç seviyeleri, aşağı yönlü 

hareketlerde 17,38 ve 17,35 destek seviyeleri önem arz ediyor.      

 

Dirençler: 17,45 / 17,48 / 17,55 

Destekler: 17,38 / 17,35 / 17,30 

 

 

Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,38 düşüşle 1.833,0 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin 

güçlü durmaya devam etmesi ve majör merkez bankası yetkililerinden gelen faiz artırım sinyalleri kontratta aşağı yönlü baskı 

oluşturmaya devam ediyor. Bugün ve yarın Fed Başkanı Powell senato ve temsilciler meclisinde yapacağı sunumlarda para 

politikasını anlatacak. Powell’dan gelecek açıklamalar kontratın seri konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak baktığımızda 

1.875 – 1.810 dolar arsındaki hareketini sürdüren kontratta 1.850 dolar seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 

Olası geri çekilmelerde ise 1.820 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü 

hareketlerde 1.840 ve 1.845 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.830 ve 2.820 destek seviyeleri önem arz ediyor.      

 

Dirençler: 1.840/ 1.845 / 1.850 

Destekler: 1.830 / 1.820 / 1.815 
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AFYON – Şirketin Afyon Fabrikası'nda 3.370 kWp GES kurulumu konusunda yatırım yapılmasına ve yatırım 

için 52 milyon TL bütçe ayrılmasına karar verildiği açıklandı. 

BIOEN – Şirketin %85 pay sahibi olduğu Biyomek Elektrik’teki %15’lik payların pay sahiplerinden devir alındığı 

ve, şirketin Biyomek Elektrik’te %100 pay sahipliğine ulaştığı açıklandı. 

GESAN – Şirket ile bir Bağımsız Devlet Topluluğu ülkesinde devlet yatırımı olarak gerçekleştirilecek olan 

Hidroelektrik Santrali için Türbinler – Jeneratörler, SCADA dahil tüm Elektromekanik Ekipmanlar 

temini/kurulumu ve 110 kV'luk şebekeye bağlanacak şekilde anahtar teslimi projesinin sözleşme bedeli 7,6 

milyon euro olacak şekilde anlaşma sağlandığı açıklandı. 

INVEO – Şirketin sermayesinde %15,5 oranında pay sahibi olduğu Hop Teknoloji’deki payların tamamının 7,4 

milyon TL bedel ile GEDIK ve Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na devredilmesine karar 

verildiği açıklandı. 

KRDMA - KRDMB - KRDMD – Şirket ile Noble Recources International, HKIAC tahkim kuralları kapsamında, 

2017 yılında başlatılan tahkim sürecine ilişkin olarak anlaşmaya vardığı, anlaşmayla Noble’nin Kardemir’e 

tahkime konu uyuşmazlığa ilişkin nihai uzlaşma bedeli olarak toplam 13,9 milyon euro ödeyeceği açıklandı. 

MTRKS - Şirket ile Smart Capital Yazılım arasında yapılan iş birliği kapsamında Matriks Veri Terminali ve 

MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edildiği açıklandı. 

MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.043 adet pay 33,96 - 34,30 TL fiyat aralığından geri 

alındı. 
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