
          

VİRÜS ENDİŞESİ ve MERKEZ BANKALARI BEKLENTİLERİ PİYASALARA YÖN VERİYOR.. 

Borsa Istanbul, dün yüzde 3,24 yükselişle 2.101,51 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 46 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün 

gün içi en yüksek 2.115,89 seviyesini görürken en düşük 2.047,64 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones 

yüzde 0,89, S&P 500 yüzde 0,91 ve Nasdaq yüzde 1,39 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,83, CAC 40 yüzde 0,70, 

ve DAX yüzde 0,01 düşüş gösterdi. Asya hisse senetleri ve petrol fiyatları, Omicron koronavirüs varyantının yayılması, bu hafta önemli FED 

toplantısı da dahil olmak üzere bir dizi merkez bankası kararı öncesinde hali hazırda gergin olan yatırımcıları sarsarken bugünkü işlemlerde 

düşüş sergiliyor. ABD vadeli endekslerinde de varyant ve FED öncesinde hafif yükseliş yönlü hareketler gözleniyor.  

Dün yurt dışı tarafta veri akışı sakindi. OPEC dün Kasım ayına ilişkin petrol üretimi verisini açıkladı. OPEC’in aylık petrol piyasası raporuna 

göre, küresel petrol arzı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla günlük 880 bin varil artışla yaklaşık 98 milyon 280 bin varile yükseldi. 

Fitch, güçlü üretim hacminin küresel çelik sektörünün görünümünü desteklediğini açıklayarak, gelecek yıl çelik üretiminin gücünü 

korumasının beklendiğini belirtti ve çelik üreticilerinin bir miktar azalmasına rağmen yine de genel trendin üzerinde seyreden kar 

marjlarından faydalanmasının öngörüldüğü bildirildi. 

İngiltere’nin öncü hava yolu şirketleri, ülkede Omikron varyantı vakalarının hızla artması ve alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltilmesi 

nedeniyle İngiliz hükümetinden mali destek talebinde bulundu. Aralarında British Airways (BA), EasyJet, Ryanair, Loganair, Virgin Atlantic, 

TUI ve İngiliz Havayolları Ticaret Birliğinin yöneticileri tarafından imzalanan mektupta İngiliz hükümetinin aşılarını tamamlamış olan 

yolculara yönelik uygulanan test yaptırma zorunluğunu kaldırılması yönündeki talebe yer verildi. 

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Cari denge ekimde 3,16 milyar 

dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15,4 milyar dolar oldu. Türkiye'nin sanayi üretimi ise Ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 olan 

beklentilerin üzerinde gelerek yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 arttı. 

TCMB doğrudan döviz satış yöntemiyle kurda 13,85 TL seviyesinin geçilmesinin ardından yaptığı dördüncü ve en büyük döviz 

müdahalesinde tutar yaklaşık 2,5 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı 

Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleri ile görüşme gerçekleştirdi. Toplantının sonunda 

herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Bugün İngiltere işsizlik oranı, Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD ÜFE verileri takip edilecek. 
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10:00 İngiltere *** Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye 4,6% 5,8% Ekim

10:00 İngiltere *** İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim - -14,9Bin Kasım

13:00 Avrupa Bölg. ** Sanayi Üretimi (Aylık) 1,2% -0,2% Ekim

16:30 ABD *** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 0,5% 0,6% Kasım

16:30 ABD *** Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 7,2% 6,8% Kasım

16:30 ABD *** Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 0,4% 0,4% Kasım
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Endeks önceki günü %3,24 yükselişle 2101,51 seviyesinde tamamladı. 46,03 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde 

bankacılık endeksi %3,04, sanayi endeksi %3,90 yükseldi. Doların değer artışıyla birlikte şirketlerin TL cinsinden karlılıkları 

artacağı beklentisiyle 2.115,89 seviyesine kadar yükselen endeks dolardaki değer kaybından sonra da güçlü görünümünü 

korudu. Avrupa ve ABD borsalarından pozitif ayrışan BIST100’de dün 86 hisse yükselirken 14 hisse düşüş gösterdi. Teknik 

olarak bakıldığında 2.100 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 2.115 ve 2135 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza 

çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 2.095 ve 2.080 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Destekler: 2.095 / 2.080 / 2,050 

Dirençler: 2,115 / 2.135 / 2.150 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4,33 yükselişle 2.338,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat dün en düşük 

2.232,75 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.345,5 seviyesini gördü. ABD ve Avrupa borsalarındaki değer kaybına ve döviz 

kurundaki dalgalanmalara karşın güçlü görünümünü koruyan kontrat dolar cinsinden yükseliş trendine devam ediyor. Bu hafta 

FED ve TCMB’nin atacağı adımlar takip ediliyor olacak. Bugün için ilk ve önemli direnç hedefimiz olan 2.350 üzerine 

geçilebilirse 2.375 ve 2.400 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için 2.330 takibimizde olacak. Bu 

seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2,300 ve 2,285 seviyelerine doğru geri çekilmeler 

yeniden tepki alımları için izlenebilir. 

Dirençler: 2.350 / 2.375 / 2.400 

Destekler: 2.330 / 2.300 / 2.285 
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Aralık ayı vadeli kontrat dün %0,97 yükselerek 14.1940 seviyesinde tamamladı. 14,77 TL seviyesine kadar yükselen kontrat 

TCMB’nin müdahalesi sonrası günlük kazançlarının büyük bir kısmını vererek 14,0006 TL seviyesine kadar geri çekilmesinin 

ardından bir miktar toparladı. Bu hafta ABD’de beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası FED’den gelecek açıklamalar, 

TCMB faiz kararı ve TCMB başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü 

hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz kurunda 14,40 ve 14,60 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması 

halinde ise uzun süre geçmekte zorlandığı 14,10 ve 14,00 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir. 

Dirençler: 14,40 / 14,60 / 14,77 

Destekler: 14,10 / 14,00 / 13,75 

 

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,47 yükselişle 1.789,00 seviyesinde tamamladı. ABD’de 39 yılın en hızlı 

yükselişini gösteren enflasyon, güvenli liman olarak görülen altını desteklemeye devam ederken FED’in atacağı adımlar getirisi 

olmayan altında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık faizlerindeki gerilemeye rağmen altın,  FED kararı 

öncesi yatay seyrini koruyor. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 1.800 ve 1.810 Dolar direnç seviyelerinin takip 

edilmesi gerekirken 1.788 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: 1.800  / 1.810 / 1830 

Destekler: 1.770 / 1.765 / 1.750 

 

14 Aralık 2021 

 

 

 

2020 

 

 

14 Aralık 2021 

 

 

 



 

MERKO: Tamamen ihracata yönelik yeni bir yatırım kararı aldı. Şirket, Dünya çapında yaklaşık 60 milyar USD pazar 

büyüklüğüne kadar ulaştığı öngörülen "Freeze Dry" teknolojisi ile yaş sebze ve meyvelerin dondurulup kurutularak 

tamamen ihracat odaklı iş modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Söz konusu 

yatırımın büyüklüğü 13.5 milyon Euro olup 2022 ve 2023 yıllarında 2 faz halinde yapılması hedeflenmektedir. 

ULUUN: Şirket ortaklarından Onur Erhan Ulusoy'a ait paylar Eren Günhan Ulusoy tarafından devralındı. 

KAREL: Nokia iştirakleri için 5 yılda yaklaşık 60 Milyon ABD Doları karşılığında üretim yapılacağını tahmin ediyor. 

SKBNK: Hollanda Kalkınma Bankasıile 30 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalandı. 

AKFGY paylarında 14/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2022 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. 

BURCE, EUHOL, MAALT ve TUREX payları 14/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2022 tarihli işlemlere 

(seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 
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