
          

TCMB Faiz İndirdi Borsa Rekor Kırdı 

Borsa Istanbul, dün yüzde 5,38 yükselişle 2.278,55 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 60 Milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks dün gün içi en yüksek 2.278,55 seviyesini görürken en düşük 2.175,50 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones yüzde 0,08 S&P 500 yüzde 0,87 ve Nasdaq yüzde 2,47 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 

yüzde 1,25 düşerken CAC 40 yüzde 1,12 ve DAX yüzde 1,03 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir 

gözleniyor. 

İçeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirdi. Karar 

metninde indirim alanının tamamlandığı, 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği ifade edildi. 

PPK kararı sonrasında dolar/TL 15.70 liraya kadar yükseldikten sonra 15,62 seviyelerinde işlem gördü. Toplantı metninden 

anlaşılacağı üzere TCMB 2022 yılının en azından ilk çeyrek dönemi sonuna kadar gerçekleştirdiği faiz indirim hamlelerinin 

sonuçlarını yakından takip edecek ve bu politkanın etkilerine ve sonuçlarına bağlı olarak yeni bir yol haritası çizecek. Bu yol 

haritasında yeni faiz indirimleri olacak mı bu soru şu an için net cevaplanabilir değil görünüyor. 

Dün küresel piyasalarda veri akışı oldukça yoğundu. Avrupa Merkez Bankası Lagarde, güvercin tonda mesajlar vermeye devam 

etti. ECB Başkanı Lagarde, 2022'de faiz artırımının çok olası olmadığını açıkladı. ECB Başkanı Lagarde, tedarik sıkıntısı ile enerji 

fiyatlarının büyüme ve enflasyon için risk oluşturduğunu ifade ederken enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağını dile getirdi.  

İngiltere Merkez Bankası, faizi 15 baz puan artırarak yüzde 0,10’dan 0,25’e yükseltti. BoE, böylece COVID-19 salgınından bu 

yana faiz artıran ilk büyük banka oldu. Banka, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi. İngiltere’de 

dün açıklanan verilere göre, enflasyonun yüzde 5,1 ile 2011 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıyla 

birlikte Merkez Bankası’nın fazla beklemeden aksiyon aldığını görüyoruz. 

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 673,1 milyon dolar artış gösterdi ve 231 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Kurlardaki 

yükselişle birlikte döviz mevduatları toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62,73 ile rekor kırdı. 

Ekim 2020’den bu yana uygulanan TL mevduatların getirileriyle tahvil ve bonolardan elde edilen faizlere ilişkin stopaj teşvik i 31 

Mart 2022’ye kadar uzatıldı. 
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10:00 İngiltere *** Perakende Satışlar (Aylık) 0,8% 0,8% Kasım

10:00 Almanya *** Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 1,4% 3,8% Kasım

12:00 Almanya ** İFO İş İklimi Endeksi 95,3 96,5 Aralık

13:00 Avrupa Bölg. *** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 4,9% 4,9% Kasım

13:00 Avrupa Bölg. ** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 0,5% 0,8% Kasım
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Endeks önceki günü %5,38 yükselişle 2278,55 seviyesinde tamamladı. 59,82 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde 

bankacılık endeksi %4,43, sanayi endeksi %5,29 yükseliş gösterdi. FED’in beklenti doğrultusunda hareket etmesi sonucu ABD 

tarafındaki belirsizliğin kalkması, faizlerin indirimi sonrası gelen kur artışı ve asgari ücrette yapılan yaklaşık %50 zam sonrası 

borsada yukarı yönlü sert hareketler gördük. Bu yükseliş trendinin bugün de devam etmesi beklenilebilir. Dün 98 hisse 

yükselirken 2 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında 2.245 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 2.300 ve 2.335 

seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 2.245 ve 2.215 seviyeleri önemli destek 

noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 2.300 / 2.335 / 2,460 

Destekler: 2.245 / 2.215 / 2.175 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %7,66 yükselişle 2.621,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat dün en düşük 2.644,75 

seviyesini görürken en yüksek ise, 2.435,75 seviyesini gördü. FED belirsizliğinin ortadan kalmasıyla alıcı açılan kontrat, bir miktar 

geri geri çekilse de asgari ücret artışı ve faiz indirimi sonrası artan kurla birlikte şirketlerin TL cinsinden karlılıkları artacağı 

beklentisiyle yükseliş trendine devam etti. Yükseliş trendinin bugün de devam etmesi beklenilebilir. Bugün için ilk ve önemli direnç 

hedefimiz olan 2.650 üzerine geçilebilirse 2.680 ve 2.710 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün  için 

2.600 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2,575 ve 2,530 seviyelerine 

doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.  

Dirençler: 2.650 / 2.680 / 2.710 

Destekler: 2.600 / 2.575 / 2.530 
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Aralık ayı vadeli kontrat dün %5,51 yükselerek 15.8400 seviyesinde tamamladı. Diğer büyük merkez bankalarının faiz artırımı 

yapması veya faiz artıracağı yönünde sinyal vermesine karşın, enflasyonda yüksek seyir sürerken TCMB’nin 100 baz puanlık 

faiz indirimine gitmesi kontratta yukarı yönlü sert hareketlere neden oldu. Kontrat, kapanışa doğru 15,8864 TL ile şu ana 

kadar gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. TCMB’den sözlü veya doğrudan müdahale gelmemesi durumunda yükseliş trendi 

devam edebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz kurunda 16,04 ve 

16,30 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 15,55 ve 15,35 destek 

seviyeleri test edilmesi beklenebilir.   

Dirençler: 16,05 / 16,30 / 16,60   

Destekler: 15,55 / 15,35 / 15,00 

 

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 1,57 yükselerek 1.797,75 seviyesinde tamamladı. FED kararı öncesi dar bantta 

hareket eden kontrat, FED açıklamaları sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1,42 seviyesinin altına sarkması ve dolar 

endeksinin bir miktar zayıflayarak 96 destek seviyesine geri çekilmesiyle destek buldu. Bu gelişmelerle birlikte kontrat Aralık 

ayı içindeki en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Kontrat gün içinde geçmekte zorlandığı 1.800 seviyesi üzerinde kalıcı olması 

durumunda 1.810 ve 1.825 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1.800 dolar seviyesini aşamayıp aşağı yönlü bir hareketin 

olması durumuna ise 1.790 ve 1.775 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.800  / 1.810 / 1825 

Destekler: 1.790 / 1.775 / 1.765 
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ESCAR: ikinci el online araç pazarında payını arttırarak pazardaki lider firmalardan biri olmayı hedefliyor. 

ALCTL: Türk Telekom arasında 17,15 milyon dolar tutarında yeni bir iş emri imzalandı. 

MIATK: BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Mia Teknoloji payları 17 Aralık 

2021 tarihinden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek. BIST'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 

endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate 

alınacak. 

GEDZA: Bağlı ortaklığı Gediz Plastik, Polipropilen Levha Üretim hattı makinasını fabrikaya getirdi. 

INTEM  ve ISBIR payları 17/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar 

emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir 

iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" 

uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda 

tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre 

boyunca devam edecektir. 

SEKUR ve  VANGD payları 17/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/01/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 

kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

DIRIT: Bünyesinde bulunan kaymaz halı makina grubunu Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 

yapılan hasılat paylaşımı sözleşmesi çerçevesinde ilgili firmaya kiraladı. 

ARDYZ: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Yazılımı ile Elektronik Denetleme Sistemleri" 

sözleşmesini, ISSD Bilişim Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firması ile imzaladı. 
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