
          

BORSADA 2022 SEVİYESİ YENİ YIL ÖNCESİ GÖRÜLEBİLİR 

Borsa Istanbul, dün günü yüzde 2,78 yükselişle 1.981,04 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 42 Milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks dün gün içi en yüksek 1.984,03 seviyesini görürken en düşük 1.942,50 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones yüzde 1,40, S&P500 yüzde 2,07 ve Nasdaq yüzde 3,03 yükselişle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 

1,49, CAC 40 yüzde 2,91ve DAX yüzde 2,82 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor. 

ABD’de dış ticaret açığı ihracattaki ciddi yükselişle birlikte Temmuz ayından beri ilk kez daraldı. İhracat yüzde 8.1 artışla 223.6 milyar 

dolara yükselirken ithalat ise yüzde 0.9 artarak 290.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD’nin tedarik zincirinde yurt dışına olan bağımlılığının kırılganlığa sebebiyet verdiğini ve ulusal 

güvenlik ve ekonomiyi korumak açısından kritik önemdeki ürünlerin yurt içinde üretilmesi gerektiğini belirtti. Yellen ayrıca 

enflasyondaki yükselişin büyük oranda pandemiye bağlı tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklandığını ve Kovid-19 kontrol altına 

alınınca enflasyonun da düşeceği görüşünü yineledi. 

Dün Biden ve Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri ve 2 saat süren görüşmelerinin ardından, Biden, Rusya’nın 

Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açıkladı. 

Dün yurt içinde hazine nakit dengesi verisi açıklandı. Hazine’nin nakit gelirleri 169 milyar 17 milyon lira, nakit giderleri 139 milyar 935 

milyon lira olurken Kasım'da 30 milyar 282 milyon lira fazla verildi. 

BDDK tarafından açıklanan veriye göre, 1 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki 

payının yüzde 63,2'ye çıktığı açıklandı. En son 2001 yılı Ekim ayında yüzde 62 ile en yüksek seviyesine çıkan yabancı para mevduat 

oranı ilk kez yüzde 63,2'yi aşarak tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sonrasında Türkiye ile Katar arasında ekonomi, turizm, eğitim, güvenlik gibi 

birçok alana ilişkin 15 anlaşma imzalandı.  

8 Aralık 2021 

 



132 tassgggdgdgdgdg30  

8 Aralık 2021 

Endeks önceki günü %2,78 yükselişle 1.981,04 seviyesinde tamamladı. 42,07 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık 

endeksi %0,16, sanayi endeksi %2,66 yükseldi. Dün Avrupa ve Amerika endekslerindeki sert yükselişle birlikte BIST100’de olumlu 

etkilenerek günü gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 1984,03 seviyesine yakın bir noktada kapattı. Bankacılık endeksinde Pazartesi 

günkü sert yükseliş sonucu dün yatay bir hareket görüldü. Dün dolar kurunun değer kaybetmesiyle birlikte BIST100 dolar cinsinden 

%5’e yakın bir değer artışı yaşadı. 2021 yılında dolar cinsinden kötü bir performans sergileyen BIST100 için önemli bir hareket oldu. 

2.000 seviyesine oldukça yaklaşan endeks 2.000 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 2.025 seviyelerine doğru yükseliş 

görülebilir. Bugün düşüş yönlü olası bir eğilimde 1.912 ve 1.895 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Destekler: 1.965 / 1.950 / 1.940  

Dirençler: 2.000 / 2.025 / 2.050 

 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4,04 yükselişle 2.186,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat dün Avrupa ve ABD 

piyasalarındaki olumlu havayla birlikte gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 2.193 seviyesine yakın bir noktadan kapattı. Bugün 

AB ve ABD borsalarının seyrinin haricinde AMB başkanı Legarde’ın konuşması da takip ediliyor olacak. Kontratın 2.155 seviyesinin  

üzerinde kalıcı olması durumda yukarı yönlü hareketin devamı beklenilebilir. Bugün için ilk ve önemli direnç hedefimiz olan 2 .200 

üzerine geçilebilirse 2.215 ve 2.235 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için 2.155 takibimizde olacak. 

Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2,140 ve 2,100 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden 

tepki alımları için izlenecektir. 

Dirençler: 2.200 / 2.215 / 2.235 

Destekler: 2.155 / 2.140 / 2.100 
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Aralık ayı vadeli kontrat dün %1,35 değer kaybederek 13.7600 seviyesinde tamamladı. 14 TL’nin üzerinde tutunamamasının 

oluşturduğu baskı ve yurtiçinden gelen haber akışıyla birlikte kontratta dün sert bir geri çekilme yaşandı. Bu hafta ABD’den 

gelecek TÜFE verisi sonrası FED’in nasıl hareket edeceği takip ediliyor olacak. Ayrıca TCMB ve FED’den gelecek olumlu ve 

olumsuz haber akışı kontratın fiyatlamasında belirleyici olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin 

devam etmesi durumunda kurda 13,85 ve 14,00 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda 

ise 13,62 ve 13,50 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor. 

Destekler: 13.6200 / 13.5000 / 13.3500 

Dirençler: 13.8500 / 14.0000 / 14.2500 

 

Aralık ayı vadeli kontrat dün %0.17 yükselişle 1.785,1 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin 96 seviyesinin üzerinde kalıcı 

olmasıyla birlikte güçlü dolar ve ABD getirilerinin cazibesi ons altının fırsat maliyetini yükseltiyor. ABD’de TÜFE’nin yükselmesi Fed’in 

varlık alımlarını daha saldırgan bir şekilde azaltmasına neden olabileceği beklentisi ons altını aşağı yönlü baskılarken Omicron 

varyantının bilinmeyen etkisi, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirebileceği saldırı ihtimalinin artması ve dünyada yükselen enf lasyona 

karşı en iyi koruma araçlarından biri olması ons altını destekliyor. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 1.795 ve 1.800 Dolar 

direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken 1.800 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandığı görülen kontratta aşağı yönlü bir hareketin 

olması durumuna ise 1.770 ve 1.765 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.795  / 1.800 / 1810 Dolar 

Destekler: 1.770 / 1.765 / 1.750 Dolar 
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ARASE: Şirket payları 8 Aralık 2021 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek. 

TACTR: Taç Tarım Ürünleri'nin Borsa İstanbul bülten adı Otto Holding olarak değiştirildi. 

TLMAN payları 08/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 

kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir 

ULUUN: Söke Un paylarının satın alımı ile ilgili niyet mektubu süresinin uzatıldığını, görüşmelerin 

sürdürülmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. 

YEOTK: Hollanda'da %100 bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. 

KFEIN: Kırgızistan merkezli "MEIR International KG"ye ortak olmak üzere görüşmelere başlanmasına karar 

verdi. 

ASELS: Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile 

getirilmektedir. Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz” 

açıklamasını yaptı. 
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