
          

Borsada Satışlar 1800 Altında Sınırlı Kalabilir 

Borsa İstanbul, dün yüzde 4,64 düşüşle 1.804,15 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 442 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 

dün gün içi en yüksek 1.895,54 seviyesini görürken en düşük 1.783,77 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow 

Jones yüzde 0,50 S&P 500 yüzde 0,64 ve Nasdaq yüzde 0,62 yükselişle kapattı. ABD hisse senedi endeksleri, yatırımcıların olumlu 

ekonomik verileri deüerlendirmesi ve Beyaz Saray'ın sosyal harcama ve iklim değişikliği faturası üzerinde konu ile ilgili senatörle 

görüşmeye devam ettiğini söylemesinin ardından önceki gün yükseldi. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,61 CAC 40 yüzde 1,24 

ve DAX yüzde 0,95 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor. Noel tatilinden önce işlemlerin 

yavaşlaması nedeniyle döviz piyasası hareketleri genellikle sakin kaldı. Dolar endeksi düştü. 

Dün ABD ve Almanya’dan tüketici güven endekslerini takip ettik. ABD'de ekonomiye olan güven pandeminin başladığı Nisan 2020'deki 

seviyesine geri geldi. Özellikle ABD'de enflasyonun 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması, ekonomiye duyulan güveni 

azalttı. Benzer şekil Almanya’da geçerli. Almanya'da aralıkta eksi 1,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 

kısıtlamaları ve yüksek enflasyonun etkisiyle gelecek ay için 5 puan azalarak eksi 6,8 puana geriledi. 

Yurt içine baktığımızda, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır." 

dedi. Erdoğan ayrıca, "Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için 

dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır." Söyleminde bulundu.  

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar dün ilk kez açıklandı. 

Fitch Ratings, Türk bankalarının mevduat dolarizasyonu nedeniyle kur oynaklığına karşı kırılgan olduğunu belirtti. Kuruluş, ekonomik 

tedbirler ile kurdaki düşüşün sağlanmasının ise Türk bankaları için pozitif olacağını kaydetti. "Türk bankaları, ciddi refinansman 

gereksinimleri ve mevduat dolarizasyonu nedeniyle kur oynaklığına karşı kırılgan" tespitinde bulunan Fitch, bu iki durumunda döviz 

likiditesi için risk oluşturduklarını ve zayıf liranın varlık kalitelerini negatif şekilde etkileyebileceğini de belirtti. 

Bugün yurt dışında çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. 
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16:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,6% 0,5% Kasım

16:30 ABD *** Çekirdek Kişisel Tük. Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) 4,5% 4,1% Kasım

16:30 ABD ** İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 205Bin 206Bin Haftalık

18:00 ABD *** Michigan Tüketici Güveni 70,4 67,4 Aralık
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Endeks önceki işlem günü %4,64 düşüşle 1.804,15 seviyesinde tamamladı. 42,08 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde 

bankacılık endeksi %3,48 yükselirken sanayi endeksi %6,08 düşüş gösterdi. Satıcılı açılışın ardından toparlayan endeks, satış 

baskısıyla birlikte 4. dünde aşağı yönlü hareketini devam ettirdi. Dünya borsalarından negatif ayrışmaya devam eden endekte 

bankacılık ve sanayi endeksinin arasındaki farkın bu kadar açık olması dikkat çekti. Doların stabil hale gelmesi, 1.800 

seviyesinin biraz üzerinde kapatan endekste yukarı yönlü bir harekete neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında tekrardan 1.800 

seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 1.825 ve 1.860 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü 

olası bir eğilimde 1.785 ve 1.735 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.825 / 1.860 / 1.895 

Destekler: 1.785 / 1.735 / 1,700 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 7,31 düşüşle 1.954,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat dün en düşük 

1.904,50 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.099,75 seviyesini gördü. Dünkü sert düşüşte banka vadelilerinin kontratı 

desteklediği görülürken teminat tamamlama çağrılarındaki artış düşüşü derinleştirdi. Akşam seansında 18,25 puan artıda 

kapatan kontratta dövizdeki dalgalanma azaldığı durumda pozitif bir kapanış görülebilir. Teknik olarak baktığımızda, bugün 

için ilk ve önemli destek hedefimiz olan 1.945 üzerine kalıcı olabilirse 1.965 ve 1.975 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk 

destek seviyesi olarak bugün için 1.945 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi 

durumunda ise bugün 1.930 ve 1.905 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.   

Dirençler: 1.965 / 1.975 / 2.000 

Destekler: 1.945 / 1.930 / 1.905 
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Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,55 düşerek 12,5311 seviyesinde tamamladı. En yüksek 12,9300 TL 

seviyesini görürken en düşük 12,1700 TL seviyesini gördü. Yeni ekonomik önlem paketi kapsamında hükümetten gelen 

olumlu açıklamalar sonrası kontratta dalgalanmanın azaldığı görüldü. Yön arayan döviz kurunun bir süre daha yatay bir bantta 

hareket etmesi beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz 

kurunda 12,65 ve 12,75 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 12,40 

ve 12,25 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir. 

Dirençler: 12,65 / 12,75 / 12,90    

Destekler: 12,40 / 12,25 / 12,00 

 

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,73 yükselişle 1.805,00 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil 

faizi getirilerinin azalması ons altını yukarı yönlü desteklemesiyle birlikte Omircron varyantının etkisiyle ülkelerin tedbir ler açıklamaya 

devam etmesi ons altının Noel tatili öncesi 1.800 doların üzerini test etmesini sağladı. Kontrat güçlü bir destek seviyesi olan 1.808 

seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda 1.815 ve 1.822 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1.800 dolar seviyesinin üzerinde 

kalıcı olamaması durumunda ise, 1.795 ve 1.780 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.808  / 1.815 / 1822 

Destekler: 1.795 / 1.785 / 1.780 

 

23 Aralık 2021 

 

 

 

2020 

 

 

23 Aralık 2021 

 

 

 



 

ALARK: Alarko Holding'in Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'a ait paylarının İshak Alaton Holding'e devredildiğine ilişkin 

yazı Şirkete ulaştı. 

ULUUN: Ulusoy Un, Söke Un'un olası satın alımı işleminde kullanılmak üzere 25 milyon dolar tutarlı kredi sözleşmesi 

imzaladı. 

HUBVC: HUB Girişim, Tridi Teknoloji'ye yüzde 5,25 oranında iştirak etti. 

EMNIS: Eminiş Ambalaj, Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedelini ödedi 

KONKA: Konya Kağıt paylar BIST Katılım Tüm Endeksi kapsamına dahil edilecek. 

BURVA: Halk Finansal Kiralama ile CNC makina alımına ilişkin  1,9 milyon bedelli kira sözleşmesi imzalandı 

BURCE paylarında 21 Ocak seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. 

DZGYO payları 21 Ocak seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 

METUR ve RODRG payları 21 Ocak seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek. 
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