
          

Yılın Son Haftasında Borsada Tepki Hareketi Devam Edebilir 

Borsa İstanbul, Cuma günü yüzde 4,76 yükselişle 1.891,28 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 26 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 

Cuma gün içi en yüksek 1.891,28 seviyesini görürken en düşük 1.808,93 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones 

yüzde 0,55 S&P 500 yüzde 0,62 ve Nasdaq yüzde 0,85 yükselişle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 0,02, CAC 40 yüzde  0,28 

eksi kapatırken; DAX yüzde 1,04 yükseliş gösterdi. Asya piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. Gelişmekte olan Asya hisse senetleri ve 

para birimleri yılın son haftasının ilk işlem gününe olumlu bir görünümde başladı ancak Çin ve Japonya artan COVID-19 vakaları arasında 

daha sıkı kısıtlama beklentileriyle karşı karşıya kaldığından kazançlar sınırlı kaldı. 

Cuma günü Noel tatili sebebiyle başta ABD borsaları işlem görmedi. Dolayısıyla geçtiğimiz haftanın son işlem günü küresel piyasalarda 

ekonomik veri açısından sakin bir gün yaşandı. Bugün ise İngiltere borsaları kapalı olacak.  

CEBR yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunun 2022 yılı beklentileri yayımlandı. Rapora göre, dünya ekonomisi büyümesi 2022’de ilk kez 

100 trilyon doları aşacak. CEBR, geçen yıl dünyanın büyümesinin ilk kez 2024'te 100 trilyon doları aşacağı tahmininde bulunmuştu. Aynı 

zamanda rapora göre Çin, 2030'da ABD'yi geçerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak konumda. CEBR, bir yıl önceki tahmininde Çin'in 

ABD'yi 2028'de geçeceğini öngörmüştü. CEBR raporuna göre, dünyadaki çoğu ülkenin aksine Türkiye ekonomisi, 2020'de yüzde 1,8 büyüdü 

ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyecek. 

Yurt içi gelişmelere baktığımızda Kur korumalı mevduattan stopaj alınmamasına ilişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı Sıfır stopaj oranı, 

kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesaplar için uygulanmaya 

alınacak. 

Bugün açıklanacak ekonomik verilere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite 

kullanım oranı rakamları açıklanacak. Kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 78,1, Reel Kesim Güven Endeksi ise 108,4 seviyesinde 

açıklanmıştı. 

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin Sektörel Güven Endekslerini yayımlayacak. Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 

0,7 düşüşle 119,4 seviyesinde gelmişti. 

Avrupa'da öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi açıklanacak. ABD’de ayrıca 2 ve 5 yıllık tahvil 

ihaleleri bulunmakta. Bugün İngiltere, Hong Kong’ta Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı kalmaya devam edecek. 
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Endeks geçen hafta Cuma gününü %4,76 yükselişle 1.891,28 seviyesinde tamamladı. 26,74 milyar TL işlem hacminin oluştuğu 

günde bankacılık endeksi %0,05 düşerken sanayi endeksi %5,61 yükseliş gösterdi. İşlem hacminin giderek azaldığı gözlenen 

endekste Cuma günü dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak sanayi hisselerinin başını çektiği önemli bir yükseliş yaşandı. Akşama 

doğru dolar kurunun 11 TL altına sarkarak kapatması bugün endekste satış baskısı yaratabilir. Cuma günü endekste 87 hisse 

yükselirken 8 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında tekrardan 1.900 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde 1.915 

ve 1.927 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 1.870 ve 1.850 seviyeleri öneml i 

destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.915 / 1.927 / 1.940 

Destekler: 1.870 / 1.850 / 1,832 

 

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,92 yükselişle 2.070,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat Cuma günü 

en düşük 1.992,50 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.098,75 seviyesini gördü. Doların değer artışıyla birlikte yükselen 

kontrat akşam seansında dolardaki geri çekilmeyle birlikte sınırlı düşüş yaşadı. Dolar bazında 188,33 seviyesinden kapatan 

kontrat, son 3 ay içindeki en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Doların sabah saatlerinde 10,90 TL seviyelerinde işlem 

gördüğü düşünülünce bugün negatif bir açılış yapabilir. Teknik olarak baktığımızda, bugün için ilk ve önemli direnç seviyesi 

olan 2.100 üzerinde kalıcı olabilirse 2.125 ve 2.160 seviyeleri yeni hedefler olabilir. İlk destek seviyesi olarak bugün için 

2.044 takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.026 ve 2.000 

seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.   

Dirençler: 2.100 / 2.125 / 2.160 

Destekler: 2.044 / 2.026 / 2.000 
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Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %3,92 yükselişle 11,69 seviyesinde tamamladı. En yüksek 12,0518 TL 

seviyesini görürken en düşük 11,0110 TL seviyesini gördü. Kurdaki dalgalanmaya bağlı olarak kontratta da gün içi oynaklık 

devam ediyor. 3 günlük düşüşün ardından Cuma günü ilk kez yükselen kontrat, bugün dolar fiyatına bağlı negatif bir açılış 

yapabilir.  Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda döviz kurunda 11,95 ve 12,15 

direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 11,50 ve 11,15 destek seviyeleri 

test edilmesi beklenebilir. 

Dirençler: 11,95 / 12,15 / 12,35    

Destekler: 11,50 / 11,15 / 10,85 

 

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,10 yükselişle 1.807,65 seviyesinde tamamladı. Dünyanın en büyük altın fonunun elinde 

bulunan altınların son 1 yıldır düşüyor olmasına karşın Omicron varyantı ve enflasyonun geçici olmayacağı beklenti ons altını  1.800 

doların üzerinde tutmaya devam ediyor. Yurtdışı piyasaların kapalı olduğu Cuma günü oynaklık ve işlem hacmi önemli ölçüde düştü. 

Bugün Dolar endeksinin 96 seviyesinin altına sarkması durumunda kontratta sınırlı bir yükseliş görülebilir. Kontrat güçlü bir  destek 

seviyesi olan 1.805 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda 1.815 ve 1.823 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1.805 dolar 

seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, 1.800 ve 1.795 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. 

Dirençler: 1.810  / 1.815 / 1823 

Destekler: 1.805 / 1.800 / 1.795 
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GARAN: 649,3 milyon TL tahsili gecikmiş alacakları 119,2 milyon TL'ye ve 542,2 milyon TL ticari kredi alacaklarını 42,1 

milyon TL'ye sattı. 

TSKB: 150 milyon dolar tutarında "Jeotermal Geliştirme Projesi – Ek Finansmanı" kredisi sözleşmesi imzaladı. 

MIATK: Gelişmekte olan Asya hisse senetleri ve para birimleri yılın son haftasına Pazartesi günü olumlu bir notla başladı, 

ancak Çin ve Japonya artan COVID-19 vakaları arasında daha sıkı kısıtlama beklentileriyle karşı karşıya kaldıkça kazançlar 

sınırlı kaldı. 

SAHOL: Rekabet Kurulu'nun hilsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) ve Philip 

Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) paylarının devrine onay verdiğini bildirdi. 

PAPIL: bir Balkan ülkesi Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere Papilon sistem ve bazı bileşenlerini içeren 119 bin euro tutarlı 

yazılım ve hizmet sözleşmesi imzaladı. 

KFEIN: Smartiks Yazılım Anonim Şirketi'nde sahip olduğu 862.500 adet A grubu ve 1.062.500 adet B grubu olmak üzere 

toplam 2.045.000 adet (%6,42) nama yazılı imtiyazlı hissenin tamamının satışına karar verdi. 

KONTR: Ar-Ge bölümü tarafından geliştirilen "Yüzer Güneş Enerji Santrali Yüzdürücü Platform" için patent başvurusu 

yaptı. 

MAALT paylarında 27/12/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/01/2022 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. 
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