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BIST100 geçen haftayı %1,93 yükselişle ile 2.533,33 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks gün içi en yüksek 2.533,33 seviyesini görürken en düşük 2.485,82 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones %0,13 düşüşle, S&P 500 %0,22, Nasdaq %1,43 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %0,67 

yükselirken CAC 40 %0,06 ve FTSE 100 %0,41 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Bugün 

ABD piyasaları Juneteenth tatili nedeniyle kapalı olacak. 

ABC'ye konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonun kabul edilemez şekilde yüksek olduğunu ve enflasyonun 

hızının önümüzdeki aylarda düşeceğini belirtti. Yellen ayrıca ekonomik aktiviteye ilişkin olarak tüketici harcamalarının güçlü 

kalmaya devam ettiğini, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığını vurguladı. 

28 yılın en sert faiz artışı sonrasında açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonun 

gevşediğine inandırıcı kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mester, ayrıca resesyon riskinin yükseldiğine dikkat çekti. Fed Üyesi 

Christopher Waller ise, bir diğer 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini belirtti. 

ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan ile sıkılaştırmanın dozunu artırmasının ardından kripto para piyasalarında sert hareketler 

yaşandı. Hafta sonu 18 bin doların altına gerileyen Bitcoin öncülüğündeki kripto paralarda satış baskısı devam ediyor. 

Almanya'nın doğalgaz ile ilgili ciddi adımlar attığını belirten Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, gaz konusunda tüketimin 

azaltılıp, depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtirken, geçiş süreci için kömür santrallerinin kullanımına da vurgu yaptı. 

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve 

ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri 

doğruladı ve onayladı." İfadeleri sonrasında  İtalyan enerji şirketi, Eni'nin Venezuela'dan sipariş ettiği petrol tankerinin yola çıkmaya 

hazırlandığı belirtildi. 

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi parlamento seçimlerinde, aşırı sağın yükselişiyle birlikte çoğunluğu 

kaybetti. Fransa’da cumhurbaşkanının yüksek bir icra yetkisi bulunsa da meclis çoğunluğunu kaybetmesi Macron’un ikinci dönem 

icraatlarını sekteye uğratabilir. Fransa seçim sonuçlarının ardından euro zayıflarken euro/dolar%0,2 düşüşle 1,0482’ye geriledi. 

Bugün yurtiçinde merkezi hükümet borç stoku verisi yurtdışında ise AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak.  
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,93 yükselişle 2.533,33 seviyesinde tamamladı. Endekste 78 hisse yükselirken 21 

hisse düşüş gösterdi. BIST toplam işlem hacmi 42,5 milyar TL olurken, BIST BANKA yüzde 5,20, BIST SINAI yüzde 1,09, 

BIST TEKNOLOJİ yüzde 1,77, BIST HIZMETLER ise yüzde 1,60 yükseliş göstermiştir. Endeksin gün içerisinde görmüş 

olduğu en yüksek ve en düşük seviyeleri sırasıyla 2.533,33 ve 2.485,82 seviyeleri olurken özellikle öğleden sonra yükselişine 

ivme katarak günü en yüksek fiyat seviyesi olan 2.533,33 seviyesinden 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 2.439,12 seviyesi takip edilebilir. 

 

Dirençler: 2.563,05 – 2.655,87 

Destekler: 2.467,26 – 2.439,12 

 

 

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,39 yükselişle günü 2.830,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki 

işlem günü en yüksek 2.834,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.753,75 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 

Cuma günü 50 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde kapanış yaparak 2.830,25 seviyesinden günü 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 gününde %0,52 düşüşle 17,4365 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,5164 TL 

seviyesini görürken en düşük 17,3650 TL seviyesini gördü. Dolar kurundaki oynaklığın ve risk iştahının azalmasıyla 

kontrattaki sınırlı geri çekilme devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 17 Haziran Cuma günü 5 gülük üssel hareketli 

ortalamasının altında sarkan kontrat aşağı yönlü harekette ilk etapta 17,20 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 17,20 TL ardından kontratın 20 günlük üssel hareketli ortalaması olan 17,15 TL 

seviyesi destek olarak takip edilebilir. 

Dirençler: 17,60 – 17,80  

Destekler: 17,20 – 17,15  

 

 

Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,01 yükselişle 1.838,00 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 1.853 seviyesine kadar yükselmiş günü 1.838 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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AKSGY – Akasya AVM’deki 41.356 m2’lik gayrimenkulün 43,2 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 23,0 milyon TL kar 

elde edildiği açıklandı. 

AYDEM – Şirketin kurulu gücünün %0006'sını Oluşturan 0,6 MW'lık LFG santralinin sözleşme süresinin ve EPDK üretim 

lisansının bitmesi sebebiyle devredildiği açıklandı. 

DOAS – TUVTURK Güney Taşıt sermayesinin 266,0 milyon TL artırılarak 291,2 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı. 

TUVTURK Kuzey Taşıt sermayesinin 443,0 milyon TL artırılarak 510,1 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı. 

IMASM- Şirketle Afrika'daki bir müşterisi arasında 3,3 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

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

SMRTG -Şirket ile JCR Avrasya arasında 1 yıl süreli Kredi Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.Şirketin 

güneş paneli satışı kapsamında 1,2 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı. 

TAVHL- Kuzey Makedonya'da işletilen Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığı TAV 

Macedonia DOOEL, TAVHL ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığı, Kuzey 

Makedonya'da işletilen Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, anlaşma 

kapsamında 2 yıl uzatıldığı açıklandı. 

SMRTG- Şirket sermayesinin 153 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 153 milyon TL artışla 306 milyon TL’ye 

yükseltilmesine karar verildi. 
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