
          

Borsalar Yılı Kararsız Kapatıyor 

Borsa Istanbul, dün yüzde 2,43 yükselişle 1.895,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 24 Milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks dün gün içi en yüksek 1.901,46 seviyesini görürken en düşük 1.828,60 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones yüzde 0,24, S&P 500 yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq yüzde 0,10 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, 

FTSE 100 yüzde 0,66 yükselirken, CAC 40 yüzde 0,27; DAX yüzde 0,70 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık 

bir seyir gözleniyor. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini dün yayımladı. Metinde orta vadeli 

enflasyon hedefi yüzde 5 düzeyinde korunurken, finansal istikrar vurgusu da yapıldı. Metinde TCMB'nin gerçekleştirdiği swap 

miktarının kademeli olarak azaltacağı belirtildi. Diğer ülke merkez bankaları ile 2022'de swap anlaşmaları imzalanmasına yönelik 

görüşmelere de devam edeceği ifade edildi. 

Yurtiçi gelişmelere baktığımızda yeni dönemin ilk döviz ihalesi sonuçlandı.1 ve 3 ay vadeli 100'er milyon dolarlık TL uzlaşmalı 

döviz ihalelerine toplam 189 milyon dolar teklif geldi. 

Küresel piyasalara baktığımızda ABD’de mal ticaret açığı Kasım’da ithalattaki artışla 97.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın 

tüm zamanların zirvesine çıkması bu yükselişte etkili oldu. Bu dönemde ithalat yüzde 4.7 artışla 252.4 milyar dolara ulaşırken 

ihracat ise 154.7 milyar dolara geriledi. 

Dün BDDK tarafından bankacılık sektörüne ilişkin rapor yayımlandı. Bankacılık sektörü toplam kârı ilk 11 ayda yıllık yüzde 31,4 

arttı. Bankacılık sektörünün net kârı bu yılın Ocak-Kasım döneminde 75,3 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün geçen 

yılın ilk 11 ayında 57,3 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-Kasım döneminde 75,3 milyar liraya yükseldi. Sermaye 

yeterlilik oranı ise yüzde 18’e geriledi. Geçen yılın Kasım ayında bu oran yüzde 19’du. 

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamalarına baktığımızda: "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal 

salınımı. Her şey kontrol altında.” Dedi. Aynı zamanda bireysellerin döviz mevduatının 169 milyar dolardan 162 milyar dolara 

düşmüş durumda olduğunu belirtti. Bu yöneliş devam edecek mi? Önümüzdeki 3 ay bu sorunun cevabı kritik olacak.  

Bugün yurtiçi piyasalarda Ekonomik Güven endeksi; yurt dışı piyasalarda, Euro Bölgesi çekirdek enflasyon ve ABD’de İşsizlik 

haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. 
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10:00 Türkiye *** Ekonomik Güven Endeksi - 99,3 Aralık

13:00 Avrupa Bölg. ** Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 2,1% 2,1% Kasım

16:30 ABD *** İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 208K 205K Haftalık

17:45 ABD ** Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi 62,0 61,8 Aralık
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Endeks önceki işlem gününde %2,43 yükselerek 1895,46 seviyesinde tamamladı. 24,17 milyar TL işlem hacminin oluştuğu 

günde bankacılık endeksi %0,73 ve sanayi endeksi %2,30 yükseliş gösterdi. Dolar kurunun 12,68 TL seviyesine kadar  yükselişi 

endeksi diğer dünya borsalarına göre pozitif ayrıştırmasında etkili oldu. Endeks gün içinde 1.900 seviyesinin üzerini test etse 

de kalıcı olamadı. Dün endekste 79 hisse yükselirken 17 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında dün bahsettiğimiz 

1880 seviyesinin üzerinde tutunan endekste bugün yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda 1.915 ve 1.930 direnç 

seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 1.880 ve 1.860 destek seviyeleri test 

edilmesi beklenebilir. 

Dirençler: 1.915 / 1.930 / 1.955 

Destekler: 1.880 / 1.860 / 1.850 

 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,06 yükselişle 2.094,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat dün en düşük 
2.014,50 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.105,75 seviyesini gördü. Kontrat, dolardaki yükselişle birlikte Salı günkü 
kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Dolardaki yükselişin bugün de devam etmesi, kontratın yükselişini destekleyebilir. 
Teknik olarak baktığımızda, bugün için ilk ve önemli direnç seviyesi olan 2.115 üzerinde kalıcı olabilirse 2.130 ve 2.145 
seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün için ilk destek bölgemiz olan 2.085 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin altına 
doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.065 ve 2.030 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki 
alımları için izlenebilir.   

Dirençler: 2.115 / 2.130 / 2.145 

 
Destekler: 2.085 / 2.065 / 2.030 
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Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %6,51 yükselişle 12,4863 seviyesinde tamamladı. En yüksek 12,5411 TL seviyesin i 

görürken en düşük 11,8639 TL seviyesini gördü. Dün bültende 11,85 TL üzerinde yukarı yönlü hareketler görülebileceğinden 

bahsetmiştik, öyle de oldu. Bugün kurda dünkü hareketin ardından sınırlı bir dalgalanma görülebilir. Döviz kurunun sabah saatlerinde 

12,85 TL seviyelerinde işlem gördüğü düşünülünce bugün kontratın alıcılı açılması beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz kurunda 12,70 ve 12,85 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların 

oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 12,35 ve 12,15 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir.  

Dirençler: 12,70 / 12,85 / 13,05   

Destekler: 12,35 / 12,15 / 11,95 

 

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,63 düşüşle 1.803,90 seviyesinde tamamladı. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 

yüzde 1,5 seviyesinin üzerine çıkması ve Omicron varyantıyla ilgili endişelerin bir miktar azalmasıyla birlikte 1.800 doların 

altına gerileyen ons altın, DSÖ’den gelen açıklamayla birlikte tekrardan 1.800 seviyesinin üzerine çıktı. Teknik olarak 

baktığımızda güçlü destek seviyesi olan 1.800 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda 1.805 ve 1.810 Dolar direnç 

seviyelerini test edebilir. 1.800 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, 1.795 ve 1.790 Dolar seviyeleri 

destek olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.805  / 1.810 / 1815 

Destekler: 1.800 / 1.795 / 1.790 
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THYAO: %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi ile devralma 

suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine karar verdi. 

GESAN: Dicle Elektrik Dağıtım'ın Beton Köşk ve Hücre Alımı' işi ihalesinde en avantajlı fiyatı verdi. 

TUCLK: %100 iştiraki konumunda bulunan Eurasia Internationel Shipping LTD'nin satış işlemlerine başladı. 

GENTS: Bağlı ortaklığı GBS Gentaş, iştiraki 5K Yüzey Teknoloji'de bulunan %22,86 oranındaki hissesini 3,5 

milyon TL bedelle devretti. 

ITTFH: Bağlı ortaklığı Selidaş'ın tasfiyesine ilişkin işlemler tamamlandı. 

YEOTK: İştirak ettiği şirketin ünvanı Mikrohes Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ olarak değiştirilerek, 

sermaye artırım işlemi tescil edildi. 

VBTYZ Arnavtluk'ta VBT Albania unvanıyla şirket kurulumunu tamamladı. 

PAMEL: "Sun Yenilenebilir Enerji Üretim" unvanlı yeni bir şirket kurdu. 

VERUS: Innoted Teknoloji'deki yüzde 33,67 payını 1,68 milyon TL bedelle sattı. 

ORCAY paylarında 30/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında 

önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin 

uygulandığı süre boyunca devam edecektir. 

NTHOL payları 30/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 

kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
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