
           

Borsalarda Tedirginlik Devam Ediyor 

Borsa Istanbul Cuma günü %0,25 düşüşle  2.375,00 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 

gün içi en yüksek 2.399,31 seviyesini görürken en düşük 2.372,83 seviyesini gördü Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones 

%0,15 yükselirken, S&P 500 %0,81, Nasdaq %2,35 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,39, DAX %1,80 ve CAC 40 

%1,66 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor. ABD vadelileri pozitif seyirde. 

Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri, küresel enflasyon ve resesyon endişeleri olmaya devam ediyor.  

Dün ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre yeni konut satışları Nisan'da yıllıklandırılmış bazda yüzde 16.6 düşerek 591 bine geriledi 

ve Nisan 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Mart ayı verisi de 763 binden 709 bine revize edildi. Açıklanan zayıf 

Richmond Fed ve konut verilerinden sonra para piyasaları faiz artırım fiyatlamalarını aşağı çekti. Daha önce gelecek üç toplantıda 141 

baz puan faiz artışı fiyatlayan piyasalar, bu beklentiyi 135 baz puana çekti. Bu arada ABD Merkez Bankası Fed’in 4 Mayıs’ta açıklanan 

ve faizde 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en yüksek artışı gerçekleştirdiği FOMC tutanakları bugün TSİ 21:00’de yayımlanacak. 

Fed’e agresif faiz artırımı çağrıları sürüyor. Pershing Square Kurucusu Bill Ackman, ABD’de enflasyonun kontrolden çıktığını ve 

yatırımcıların Fed’in bu durumu kontrol altına alabileceğine inancının azaldığını belirterek, agresif sıkılaşma çağrısı yaptı. 

Yurt içi gelişmelere baktığımızda TCMB’nın yarın gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde Türk lirası dolara karşı 

kayıplarını hızlandırdı. Dolar/TL bu sabah 16,1786 seviyesine kadar çıkarken, Aralık 2021’den bu yana en yüksek seviyelerde işlem 

görmeye devam ediyor. Türk lirası yıl başından bu yana dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi 

durumunda. 

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler bugün Ankara’da yapılacak. Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan 

açıklamaya göre istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 

başkanlığındaki heyet ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka 

Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu 

hafta yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki eleştirilerini sürdürmüş, “İsveç’in şu anda bize karşı yaptırım 

uygulamasını bir kenara koyamayız” demişti. 

Bu açıklamalar sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit, tüm müttefik ülkeler için 

ise önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek zorundayız. Türkiye terör 

saldırılarından en fazla mağdur olan ülke. NATO içinde herhangi bir müttefik ülkeden açık ara daha fazla." Şeklinde açıklamalarda 

bulundu.  

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması ABD tarafında çekirdek dayanıklı 

mal siparişleri ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. 
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11:00 Avrupa Bölg. *** AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması - - -

15:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,6% 1,2% Nisan

15:30 ABD *** Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,6% 0,8% Nisan

21:00 ABD *** FED FOMC Toplantı Tutanakları - - -
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,25 düşüşle 2.375,00 seviyesinde tamamladı. Endekste 49 hisse yükselirken 47 hisse düşüş 

gösterdi. 32,51 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,68 düşerken sınai endeksi %0,30 yükseliş gösterdi. 

Asya’nın satıcılı kapatmasına rağmen alıcılı açılan endeks, Avrupa ve ABD’nin satıcılı seyretmesiyle birlikte günü sınırlı geri 

çekilmeyle tamamladı. Bugün ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi ve FOMC toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik 

olarak baktığımızda gün içinde güçlü direnç seviyesi olan ve bizim de ara direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 2.400 seviyesine doğru 

yükselen endeks, 2.400 seviyelerinden gelen satışlarla birlikte geri çekilerek günü gün içinde gördüğü en düşük seviyeye yakın bir 

bölgeden kapattı. 2.400 seviyesinin altında hareket etmeye devam eden endeks, 2400 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı 

yönlü baskının devam etmesi beklenilebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2.400 seviyesi aşağı yönlü hareketlerde ise 2.360 

seviyelerini takip ediyor olacağız. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.390 ve 2.400 direnç seviyeler i 

olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.350 destek seviyeleri önem arz ediyor. 
           

Dirençler: 2.390 / 2.400 / 2.410 

Destekler: 2.360 / 2.350 / 2.340 

 

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,11 yükselişle 2.742,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.776,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.723,00 seviyesini gördü. Akşam seansında gelen alımlarla 

birlikte kontrat endeksin aksine günü yükselişle tamamladı. Teknik olarak baktığımızda sınırlı yükselişler olsa da aşağı yönlü 

hareketini sürdüren kontratta 2.725 seviyesi ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 2.725 seviyesinin aşağı doğru 

kırılırsa 2.700 seviyesi yeniden test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2.765 seviyesinden tepki satışları görülebilir. 

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.765 ve 2.775 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı 

yönlü hareketlerde 2.725 ve 2.700 destek seviyeleri önem arz ediyor.        
 

Dirençler: 2.765 / 2.775 / 2.800 

Destekler: 2.725 / 2.700 / 2.690 
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Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,38 yükselişle 16,1389 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,2599 TL 

seviyesini görürken en düşük 16,0000 TL seviyesini gördü. Enflasyona dayalı yeni finansal enstrümanın açıklanabileceğine 

yönelik beklentiler gerçekleşmeyince kontratta yukarı yönlü bir hareket gördük. Dolar endeksinin 102 seviyesinin altına kadar 

geri çekilmesi kontrattaki risk iştahını azaltıyor. Kontratta bugün ABD dayanıklı mal siparişleri ve FOMC toplantı tutanakları 

takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda güne sert bir yükselişle başlayıp 16,26 TL seviyesini test eden kontratta 

yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda %78,6 Fibo seviyesi olan 16,29 TL seviyesi gün içinde test edilebilir. Olası 

aşağı yönlü hareketlerde ise 16,10 TL seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 10 günlük üssel 

ortalamasının üzerinde seyreden kontratta teknik göstergeler olumlu sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler 

çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,18 ve 16,25 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü 

hareketlerde 16,10 ve 16,00 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.     

 

Dirençler: 16,18 / 16,25 / 16,29 

Destekler: 16,10 / 16,00 / 15,90 

 

 

 Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,68 yükselişle 1.873,00 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin 

102 seviyesinin altını test etmesi ve ABD 10 yıllık devlet faizinin %2,75 bandından hareket etmesi kontratı desteklemeye devam 

ediyor. Bugün FOMC toplantı tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz ara direnç seviyesi 

olan 1.870 doların üzerinde kapatan kontrat 1.872 doların üzerinde tutunabilir gün içinde 1.885 dolar seviyesi test edilebilir. 

Geri çekilmenin görülmesi durumunda ise 1.860 dolar güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerin 

olumlu sinyal verdiği kontratta yukarı yönlü trendden bahsedebilmemiz için 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunması 

önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.875 ve 1.880 direnç seviyeleri olarak karşımıza 

çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.870 ve 1.865 destek seviyeleri önem arz ediyor.        

 

Dirençler: 1.875 / 1.880 / 1.885 

Destekler: 1.870 / 1.865 / 1.860 
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ISDMR: İsdemir, 3 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonunu tamamlanarak devreye aldı. 

ARCLK: Arçelik, geri alım programına devam edilebilmesi için ilave fon tutarı belirlenmesine karar verdi. 

GESAN: Girişim Elektrik, Medcem Madencilik ile Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya 

vardı. 

GESAN: Girişim Elektrik, Aymak Kırma Eleme Makinaları ile Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda 

anlaşmaya vardı. 

ESEN: Esenboğa Elektrik ile Vitra Karo arasında "Vitra Karo Bozüyük Fabrikası Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali" 

kurulumu sözleşmesi imzalandı. 

GZNMI: Gezinomi, Saha ile kredi derecelendirme notu alınması amacıyla sözleşme imzaladı. 

GZNMI: Gezinomi, yeni kurulacak Bizzcar Filo Kiralama'ya yüzde 80 pay ile iştirak edecek. 

KMPUR: Poliüretan sistem üreticisi KİMPUR, Düzce fabrikasının temelini attı. Tesis için 250 milyon TL’lik yatırım planlayan 

firma, 65 bin ton kapasiteyle üretim yapacak. (Dünya) 

DOGUB, MEPET ve NUGYO payları 25/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/06/2022 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 

KRSTL payları 25/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir 

paketi tedbiri ile işlem görecek. 
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