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KÜRESEL PİYASALARDA HAFTAYA SATICILI BAŞLANGIÇ…
Borsa Istanbul Cuma günü %0,31 düşüşle 2.458,72 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 40 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.470,61 seviyesini görürken en düşük 2.433,32 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,30, S&P 500
%0,57 ve Nasdaq %1,40 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %1,64, FTSE 100 %1,54 ve CAC 40 %1,73 düşüşle kapattı. Asya
piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalar yeni haftaya enflasyon, faiz artırımı ve Ukrayna savaşına yönelik endişelerle başlıyor. Geçen haftanın son işlem gününde
ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin etkisiyle, Fed’in faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi desteklenmiş ve piyasalarda oynaklık artmaya
devam etmişti. S&P 500 endeksi yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine inerken, aralıksız kayıplarını beşinci haftaya taşıdı. Bu, Haziran 2011’den
bu yana en uzun düşüş serisi oldu. Nasdaq 100 endeksi cuma gününü %1,22 kayıpla tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi geçen hafta %3’ü
aşmış, dolar da değer kazanmıştı. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda ABD vadeli endeksleri %1 civarında düşüyor. Asya borsaları da ekside.
MSCI Asya Pasifik endeksi %1,75 düşüşte. Hong Kong piyasaları Buda’nın doğum günü, Filipinler piyasaları da seçimler nedeniyle tatilde. Japon
Nikkei 225 %2,28, Çin CSI 300 %0,47 geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi bir ara Kasım 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan %3,1427’ye
çıktı. Aralıksız 5 haftayı yükselişle tamamlayan Dolar Endeksi 104 seviyesi üzerinde. Geçen hafta boyunca %0,66 yükselen Dolar/TL 14,96’da
yatay. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir %10,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının teslim olmasının yıl dönümü olan Zafer Günü
için Kızıl Meydan’da düzenlenecek askeri geçit törenleri kapsamında kritik öneme sahip bir konuşma yapacak. Putin’in, konuşmasında Ukrayna
konusunda önümüzdeki dönemde atmayı planladığı adımlar hakkında bilgi verebileceği tahmin ediliyor. Kutlamada “sayısız fedakarlık ve
zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara” şükran ve saygılarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı
ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm’in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler,
kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Macaristan, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya’dan petrol ithalatını yasaklamaya yönelik Avrupa Birliği teklifini bir kez daha
bloke etti. Kaynaklar, 27 AB büyükelçisinin katılımıyla pazar günü düzenlenen toplantıda anlaşmanın sağlanamadığını, görüşmelerin önümüzdeki
günlerde devam etmesinin beklendiğini bildirdiler. AB teklifi, Rus petrolünün ithalatının 6 aylık bir süre içinde, bu ülkeden rafine yakıtların alımının
ise ocak başına kadar sonlandırılmasını öngörüyor. AB, büyük ölçüde Rus ham petrolüne bağımlı olan Macaristan ve Slovakya’ya 2024’ün
sonuna kadar, Çekya’ya ise aynı yılın haziran ayına kadar yaptırımlara uymaları için süre tanımıştı. Kaynaklar, Macaristan’ın yasağın nasıl
işleyeceği ve finanse edileceği konusunda hala ikna olmadığını belirttiler. Buna karşın pazar günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy
ile video konferans düzenleyen G-7 liderleri Rus petrolünün ithalatını yasaklama sözü verdiler. G-7 bildirisinde, liderler “Rus petrolünün ithalatını
aşamalı olarak durdurmak veya yasaklamak da dahil olmak üzere, Rus enerjisine olan bağımlılığımızı aşamalı olarak sona erdirmeyi taahhüt
ediyorlar” denildi.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,31 düşüşle 2.458,72 seviyesinde tamamladı. Endekste 48 hisse yükselirken 47 hisse düşüş
gösterdi. 39,53 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,09, sınai endeksi %0,36 yükseliş gösterdi. Fed
kararı sonrası olumlu tepki veren piyasalarda, yüksek seyreden enflasyonun Fed dahil diğer merkez bankalarını daha sert önlemler
almaya zorlayacağı korkusu küresel piyasalarda satış baskısına neden oldu. Teknik olarak baktığımızda haftalık bazda yüzde 1,16
düşüşle kapatan endekste 2.400 seviyesi güçlü destek olmaya 2.500 seviyesi ise güçlü direnç olmaya devam ediyor. Takip ettiğimiz
kısa vadeli ortalamaların üzerinde hareket eden endeks 2.400 seviyesinin altın kalıcı olmadığı sürece aşağı yönlü bir trend
oluşumundan bahsetmek zor. Endekste bu hafta 2.400 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2.500
seviyelerine doğru olan hareketlerde satış baskısı görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.475 ve
2.490 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.450 ve 2.435 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.475 / 2.490 / 2.500
Destekler: 2.450 / 2.435 / 2.410
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,31 düşüşle 2.852,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.860,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.792,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
2.800 seviyesinin altını test eden kontrat 2.800 seviyesinin üzerinde yatay görünümünü sürdürüyor. Kontratta 2.800
seviyesinin kalıcı olarak kırılması satış baskısını artırabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.880 seviyesi takip ediliyor olacak.
Kontrat 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunabilir yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.865 ve 2.880 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.830 ve 2.810 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.865 / 2.880 / 2.890
Destekler: 2.830 / 2.810 / 2.800
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2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,72 yükselişle 15,2700 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,2780 TL
seviyesini görürken en düşük 15,1219 TL seviyesini gördü. ABD 10 yıllık devlet tahvil faizindeki ve dolar endeksindeki
yükselişin devam etmesi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Dolar/TL kurunun 15
TL üzerine çıkması kontratta baskıyı artırabilir. Teknik olarak baktığımızda, güçlü destek olan ve geçmekte zorlandığı 15,25
TL seviyesinin üzerine çıkan kontrat 15,25 TL’nin üzerinde kaldığı sürece 15,35 TL seviyelerine doğru bir hareket görülebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 15,15 TL seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta takip ettiğimiz
Momentum ve RSI olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,30 ve 15,35
TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 15,25 ve 15,20 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,30 / 15,35 / 15,40
Destekler: 15,25 / 15,20 / 15,15
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,18 yükselişle 1.895,95 seviyesinde tamamladı. Fed açıklamaları
sonrası dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık devlet faizlerindeki yükselişin devam etmesi kontratı 1.915 doların altında
baskılamaya devam ediyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zafer Günü için Kızıl Meydan’da yapacağı konuşma
altının seyri açısından takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda bugün kontrat, destek seviyesi olan 1.895 seviyesinin
üzerinde tutunabilirse gün içinde 1.905 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.885 dolar destek
seviyelerinden alımlar görülebilir. Kontratta teknik göstergeler karışık sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.900 ve 1.905 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.890 ve 1.885 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.900 / 1.905 / 1.915
Destekler: 1.890 / 1.885 / 1.880
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ORGE: Orge Enerji, Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
CRDFA ve SILVR payları 09/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
ETILR payları 09/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecektir.

