
           

Piyasalarda Risk İştahı Devam Ediyor 

 

Borsa Istanbul dün günü %1,80 yükselişle 2.648,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Endeks gün içi en yüksek 2.654,41 seviyesini görürken en düşük 2.619,81 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında 

ABD’de Dow Jones %0,14 , S&P 500 %0,38 ve Nasdaq %0,38 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,00, DAX 

%1,34 ve CAC 40 %0,98 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.  

Küresel gelişmelere baktığımızda, resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ana gündem maddeleri olmaya devam ediyor. Moody’s 

Başekonomisti Mark Zandi’nin de aralarında olduğu bir dizi ekonomist ABD’nin olası bir resesyondan kaçınabileceğini savunuyor. 

Zandi, Kovid-19 ile Ukrayna savaşının en kötü ekonomik etkilerinin geride kaldığı varsayımı altında, Fed’in ekonomiyi durgunluğa 

sokmadan sıkılaştırmasını gerçekleştirebileceği görüşünde. ABD’nin eski Hazine Bakanı Lawrence Summers da Fed’in attığı 

adımların etkisinin şimdiden ekonomide etkisini göstermeye başladığını, işgücü kıtlığının azaldığını, stokların ise yükselişte 

olduğunu kaydetti. Eski Fed yetkilisi ve Deutsche Bank AG Ekonomisti Peter Hooper ise bir resesyon öngörüsünü ortaya atan ilk 

isimlerden biri olmuştu. ABD’nin gelecek yıl resesyona girmesi olasılığını %70 üzerinde gören Hooper, yine de bu durumun 

önlenebileceği senaryolar olduğuna inanıyor.  

Bloomberg Emtia Spot Endeksi yüzde 2'ye varan yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Petrol piyasasında 

dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki talep görünümü ve Goldman Sachs'ın yeni petrol analizi fiyatlamalarda belirleyici oldu. 

Brent petrolün varil fiyatı 120 dolar seviyesinde. 

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda dolardaki yükselişin önüne geçmek ve düşük faiz politikası nedeniyle tercih edilmeyen TL 

mevduatı daha cazip hale getirip döviz talebini azaltmak için devreye alınan kur korumalı TL mevduat hesabı bankacılık sektöründe 

mevduatta dolarizasyonu arttırmış durumda. KKM devreye girdiği ilk hafta TL mevduatın KKM hariç toplam mevduat içindeki payı 

37,35 seviyesinde iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs haftası verisinde KKM hariç TL 

mevduatın payı yüzde 28,15'e gerilemiş durumda. İçeride yıllık enflasyon yüksek seyrine devam etse de aylık bazda yavaşlama 

görülmüş durumda. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Kabine toplantısının ardından, “Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye 

devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Ayrıca 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını 

ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirerek 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. 

Haftanın ilk günü yurt içinde Hazine ihalesi, reel kur endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Aylık Fiyat 

Gelişmeleri" raporu izlenecek. Yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. 
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Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,80 yükselişle 2.648,12 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 12 

hisse düşüş gösterdi. 48,62 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %4,00, sınai endeksi ise %1,33 

yükseliş gösterdi. Enflasyona dayalı yeni bir finansal enstrümanın çıkabileceğine dair beklentilerin ciddi ölçüde azalmasıyla 

BIST100, bankacılık endeksi öncülüğünde yükselerek rekor seviyeden kapattı. Teknik olarak baktığımızda hacminde 

desteğiyle yukarı yönlü trendine devam eden endeks gün içinde 2.650 seviyesini birkaç defa test etse de kalıcı olamadı. 

Endekste bugün 2.650 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 2.650 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü 

hareketlerin devamı beklenilebilir.  Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.665 ve 2.680 direnç 

seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.635 ve 2.620 destek seviyeleri önem arz ediyor.           

 

Dirençler: 2.665 / 2.680 / 2.700 

Destekler: 2.635 / 2.620 / 2.610 

 

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,36 yükselişle 3.047,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 3.051,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.976,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 10 ve 22 

günlük üssel ortalamalarının üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdüren kontrat, gün içinde 3.050 seviyesini test etse de kalıcı 

olamadı. Teknik göstergelerin olumlu sinyal verdiği kontrat, 3.025 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendin 

devamı beklenebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 3.070 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan 

gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.070 ve 3.080 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü 

hareketlerde 3.025ve 3.010 destek seviyeleri önem arz ediyor.        

 

Dirençler: 3.070 / 3.080 / 3.100 

Destekler: 3.025 / 3.010 / 3.000 

7 Haziran 2022 

 

 

 



 

 

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,71 yükselişle 17,1500 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,2097 

TL seviyesini görürken en düşük 17,0049 TL seviyesini gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu iktidar faizi 

artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” açıklamaları sonrası enflasyona dayalı yeni bir finansal ürünün 

çıkmayacağı beklentileriyle kontrattaki yukarı yönlü hareket devam etti. Bugün Hazine Bakanı Yellen’ın konuşması takip 

ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz %100 Fibo düzeltme seviyesi olan 17,16 TL’nin hemen altından 

kapatan kontrat, 17,16 TL direnç seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası aşağı 

yönlü hareketlerde ise 16,95 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

yukarı yönlü hareketlerde 17,20 ve 17,25 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 17,10 ve 

17,05 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.     

 

Dirençler: 17,20 / 17,25 / 17,30 

Destekler: 17,10 / 17,05 / 17,00 

 

 

 Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,74 düşüşle 1.848,70 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki 

ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün önemli bir veri akışı 

bulunmadığından kontratta sınırlı bir hareket görülebilir. Teknik olarak baktığımızda ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 1.850 

dolar seviyesinin altında kapatan kontrat, 1.850 doların altında kaldığı sürece 1.840 dolar seviyesine doğru baskı oluşması 

beklenebilir. Konratta yukarı yönlü hareketten bahsedebilmemiz için 1.875 dolar seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. 

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.850 ve 1.855 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı 

yönlü hareketlerde 1.845 ve 1.840 destek seviyeleri önem arz ediyor.         

 

Dirençler: 1.850 / 1.855 / 1.860 

Destekler: 1.845 / 1.840 / 1.835 
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EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 

ihalesinin 1. oturumunun 16 Haziran’da yapılacağı açıklandı. 

EUREN -Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.Şirket paylarının halka arzı kapsamında 

halka arz büyüklüğünün 1,07 katına denk gelen talep geldiği açıklandı. 

GESAN - Şirketin Çoruh Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Trafo Malzeme Alımı İşi ihalesine verdiği 

500.000 dolarlık teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı. 

MERCN - Şirket bağlı ortaklıklarından S.C Rowax Global SRL'nin 1300 m 2 'lik fabrika çatısı üzerine, 115 

MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES Panelleri ile Yenilenebilir Enerji yatırımına başlandığı, proje 

bedelinin 92.732 euro olduğu açıklandı. 

PGSUS - Dört adet B737-800NG ticari yolcu uçağının 73,5 milyon dolara satıldığı açıklandı. 

SEGYO - Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak. 

TOASO - FIAT Yeni Fiat Doblo modelinin Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğinin 

açıklanması sonrasında, 2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat 

Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, 

Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler 

konusundaki çalışmalar ve değerlendirmelerin devam ettiği açıklandı. 

TRILC - Piracetam etkin maddesini içeren Piratürk 1 g/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul adlı ürünün 

ruhsatlandırma işlemlerinin ve onay süreçlerinin tamamlandığı açıklandı. 
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https://www.borsagundem.com/emtia-ve-doviz-piyasalari

