
           

Piyasalar Bir Süreliğine En Kötüsünü Fiyatladı 

BISY100 önceki işlem gününü %0,23 yükselişle 2.539,20 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 38,88 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 

gün içi en yüksek 2.555,10 seviyesini görürken en düşük 2.511,34 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD piyasaları Juneteenth 

tatili nedeniyle kapalıydı. Avrupa piyasalarında DAX %1,06, CAC 40 %0,64 ve FTSE 100 %1,50 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk 

işlemlerinde pozitif bir seyir izleniyor.  

Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı 

Christine Lagarde, faizleri Temmuz ayındaki toplantıda artırmaya niyetli olduklarını, Eylül'de de faiz artışı yapmayı planladıklarını söyledi. 

"Hedefimizin oldukça üzerindeki mevcut enflasyon ortamı açıkça bir zorluk teşkil ediyor" diyen Lagarde, AMB Yönetim Konseyi'nin 8-9 

Haziran'daki toplantısında para politikası konusunda daha fazla adım atmaya karar verdiğini anımsattı. 

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele kapsamında kısa süre içinde federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan 

edebileceklerini söyledi. 

Enflasyon tehlikesine ilk dikkat çeken ekonomistlerden olan eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers’a göre, ABD enflasyonu kontrol altına 

almak amacıyla işsizliğin yükselmesine göz yummak zorunda kalacak. Summers, çift haneli enflasyonu kontrol altına almak için ABD’yi resesyon 

sürecine itecek şekilde faiz artıran Paul Volcker’i bir kez daha hatırlatarak “Volcker’in 70’lerin sonu 80’lerin başında yaptığı gibi ağır bir parasal 

sıkılaştırma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Bütçenin rekor fazla verdiği ay, ek bütçe TBMM’ye sunuldu. Bütçenin gider kalemine 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek verildi. TBMM’ye 

sunulan ek bütçe kanun teklifinin gerekçesinde, ek ödenek ihtiyacının elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ’ın 

çıkış fiyatlarına aynı oranda artış yapılmaması kaynaklı transferler, memurlara yapılacak maaş artışı, maaş artışı kaynaklı sosyal güvenlik prim 

giderleri, vatandaşların sosyal güvenlik prim ödemeleri olarak gösterildi. 

Merkezi yönetim borç stoku 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 trilyon 363,6 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya 

göre, borç stokunun 1 trilyon 87,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2 trilyon 276,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan 

oluştu. 

2022 Nisan sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP verilerine göre, 

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında azalışla 287,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 

524,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 7,45 yükselirken, yıllık bazda yüzde 117,31 arttı. Endekste, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre yüzde 59,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 52,83 artış gerçekleşti. 

Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise ABD mevcut ev satışları verisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın 

konuşması takip ediliyor olacak. 
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Endeks haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,23 yükselişle 2.539,20 seviyesinde tamamladı. BIST toplam işlem hacmi 38,9 

milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 0,33 sınırlı negatif, BIST SINAI yüzde 1,20 negatif, BIST TEKNOLOJİ yüzde 0,78 

pozitif, BIST HIZMETLER ise yüzde 0,45 sınırlı pozitif performans göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş olduğu en 

yüksek ve en düşük seviyeleri sırasıyla 2.555,10 ve 2.511,34 seviyeleri olurken günü 5 ve 20 günlük üssel hareketli 

ortalamasının üzerinde kapattı. Endeksin 5 günlük ve 20 günlük üssel hareketli ortalamalarının üstünde kapanışların gelmesi 

durumunda ilk olarak 2.563,05 seviyesi sonrasında 2.655,87 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Gün içerisinde yurt içi 

ve yurt dışı kaynaklı olumsuz haber akışının gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde ilk olarak 2.467,26 seviyesi 

sonrasında 50 günlük üssel haraketli ortalama olan 2.443 seviyesi takip edilebilir. 

 

Dirençler: 2.563,05 – 2.655,87 

Destekler: 2.467,26 – 2.443 

 

 

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,53 düşüşle günü 2.820 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.846,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.776,25 seviyesini gördü. 7 Haziran Salı günü 3.073,75 

seviyelerine kadar yükselen kontrat yurt dışı satış baskısından kaynaklı 2.736,25 seviyelerine kadar geri çekilen kontrat 

dünkü işlem gününde 50 günlük üssel hareketli ortalamasına yaklaşarak üstünde kapanış yaparak 2820 seviyesinden 

kapattı. Kontratın 50 günlük üssel hareketli ortalamasının ve yüzde 61,8 Fibo seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması 

durumunda yukarı yönlü hareketin hızlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yükseliş yönlü hareketlerde ilk olarak 2.927 

seviyesi ardından 2.990 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Kontratın tekrardan 50 günlük üssel hareketli ortalamasının 

altına sarkması, gün içerisinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olumsuz haberlerin gelmesi durumunda aşağı yönlü hareketlerde 

2.730 seviyesi ardından 2.695 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

 

Dirençler: 2.927 – 2.990  

Destekler: 2.730 – 2.695  
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü 17,4166 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,4693 TL seviyesini 

görürken en düşük 17,3859 TL seviyesini gördü. Dolar kurundaki oynaklığın ve risk iştahının azalmasıyla kontrattaki sınırlı 

geri çekilme devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda günün ilk işlem gününde 5 günlük üssel hareketli ortalamasının altında 

sarkan kontrat aşağı yönlü harekette ilk etapta 17,1821 TL seviyesi destek olarak takip edilebilir. Kontratın gün içerisinde 

yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda ilk 

etapta 17,60 TL seviyesi güçlü direnç seviyesi olarak takip edilmelidir. Kontratın 17,60 TL fiyat seviyesini kırması ve 5 günlük 

üssel hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar yapması durumunda ise 17,80 TL seviyesi önem arz etmektedir. Aşağı 

yönlü hareketlerde ise 17,1821 TL ardından kontratın 20 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,15 TL seviyesi destek 

olarak takip edilebilir. 

Dirençler: 17,60 – 17,80  

Destekler: 17,18 – 17,15  

 

 

Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü sınırlı yükselişle 1.841,0 seviyesinde tamamladı. Uzun süredir 20 günlük 

üssek hareketli ortalamasına yakın seyreden kontratta hafta başı gelen satış baskının ardından Salı günüde düşüşüne devam 

ederek 1.809,7 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Hafta ortasında tekrardan yükselişe gecen kontrat 20 günlük üssel hareketli 

ortalaması olan 1.850 seviyesine kadar yükselmiş günü 1.841 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.820 

ve 1.808 seviyeleri destek seviyeleri takip edilebilir. Gün içerisinde yaşanabilecek gelişmeler çerçevesinde kontratın 20 günlük 

üssel hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırması durumunda yukarı yönlü hareket ivme kazabilir. Bu durumunda ise ilk olarak 

1.870 seviyesi sonrasında ise 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1.900 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir. 

 

Dirençler: 1.870- 1.900  

Destekler: 1.820- 1.808 
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ARENA – Şirketin %100 pay sahibi olduğu Paynet Ödeme Hizmetleri’nin paylarının tamamının ya da bir kısmının elden 

çıkarılmasına karar verilmesi sonrasında, Raiffeisen Investment Finansal Danışmanlık Hizmetleri’nin yatırım bankası olarak 

yetkilendirildiği açıklandı. 

DOHOL – Şirketin %99,99 oranında pay sahibi olduğu D Yatırım Bankası’ndaki 199.998.180 adet paydan, D Yatırım 

Bankası sermayesinin % 9'una karşılık gelen 18.000.000 adet payın, DOHOL’ün %100 bağlı ortaklığı DHI Investment’a 

21,4 milyon TL’ye satılmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı. 

KCAER – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 – 24 Haziran’da toplanacak. 

KMPUR – Şirketin kimyasal ürünlerin global tedarikçileri arasında yer alan Wanhua Chemical Group ile iş birliğine gittiği, 

şirketin ayakkabı sektörüne yönelik tüm ürün gamını tamamlamak üzere termoplastik poliüretan ürünlerinin satışında 

Türkiye'deki yetkili distribütörü olduğu açıklandı. 

KONTR – 2021 yılında yapılan Gerçek Zamanlı Gömülü Kontrol Sistemine Sahip 6 Serbestlik Dereceli Manipülatif İşbirlikçi 

Robot Kol ve Kullanıcı Arayüzünün Geliştirilmesi ve Üretimi proje başvurusunun Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program 

Değerlendirme Komitesi kararıyla reddedilmiş olduğu projenin güncellenerek tekrar teşvik başvurusu yapılacağı açıklandı. 

SMRTG – Şirketin bağlı ortaklığı Smart GES’in 50.000 TL olan sermayesinin Bor – 1 (100MWe) lisansı için gerekli asgari 

sermaye ihtiyacı kapsamında 20,9 milyon TL nakden artışla 21 milyon TL’ye yükseltilmesine ve şirketin sermaye artırımına 

katılım tutarının 20,9 milyon TL olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı. 

DMSAS- Şirket sermayesi bugün 52,5 milyon TL’den %90,48 oranında bedelsiz olarak 47,5 milyon TL artışla 100 milyon 

TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,2368 TL’ye denk gelmekte. 

OYYAT- Şirket sermayesi bugün 94 milyon TL’den %219,15 oranında bedelsiz olarak 206 milyon TL artışla 300 milyon 

TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 23,0927 TL’ye denk gelmekte. 

TUKAS- Şirket sermayesinin 272,6 milyon TL’den %80 oranında bedelsiz olarak 218,1 milyon TL artışla 490,8 milyon TL’ye 

yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. 
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