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POWELL PİYASAYA ŞAHİN MESAJLARINI SÜRDÜRDÜ
Borsa Istanbul dün günü %0,17 yükselişle 2.394,83 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.416,76 seviyesini görürken en düşük 2.380,10 seviyesini gördü. Yurtdışı
piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,34, S&P 500 %2,02 ve Nasdaq %2,76 yükselişle kapattı. Avrupa
Piyasalarında FTSE 100 %0,72, DAX %1,59 ve CAC 40 %1,30 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde
karışık işlem gözleniyor. ABD vadelileri negatif seyirde.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri Fed’in sıkılaşması, küresel enflasyon ve savaş ve resesyon
endişeleri olmaya devam ediyor.
Fed Başkanı Jerome Powell dün piyasaya şahin mesajlar verdi enflasyonda açık ve ikna edici bir düşüş yaşanana
kadar faizleri artıracaklarını söyledi. Powell Fed’in faizleri nötr kabul edilen seviyenin üstüne yükseltme konusunda
tereddüt etmeyeceğini belirterek sıkılaşmanın rahatsızlık yaratabileceğini de ayrıca belirtti. Powell son haftalarda Fed
üyelerinin vurguladığı haziran ve temmuz aylarında 50’şer baz puanlık faiz artışı gerçekleştirileceğini de yineledi. Fed’in
politika faiz bandı %0,75-%1 arasında bulunuyor. Faiz kararını veren Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bir sonraki
toplantısı ise 14-15 Haziran’da yapılacak. Diğer Fed üyeleri de Powell’ın şahin söylemlerini desteklemekteler. Chicago
Fed Başkanı Charles Evans önden yüklemeli faiz artırımlarının finansal koşulları sıkılaştırmak için gerekli olduğunu
savundu.
Powell’ın açıklamaları bugün yatırımcıların risk iştahını düşürmese de Asya’da rallinin hızı yavaşlamış durumda.
Diğer yandan dün AMB tarafından da şahin açıklamalar uzun bir süre sonra ilk kez geldi. Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, 50 baz puanlık faiz artışını dile getiren ilk isim oldu. Knot’un açıklamaları sonrasında
Euro dolar karşısında yükselişini sürdürerek 1.0517’den işlem gördü. Para piyasalarında Aralık ayına kadar AMB’den
toplamda 105 baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor.
ABD’de sanayi üretimi Nisan ayında da yükselişini sürdürerek %1,1 arttı. İmalat sanayi üretimi aylık %0.8'lik yükseliş
kaydederken Otomotiv hariç sanayi üretimi yüzde 0.9 arttı. Kapasite kullanımı ise %78.2’den %79’a yükseldi. Beklenti
%78.6’ydı.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, İngiltere’de enflasyon ve ABD konut başlangıçları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,17 yükselişle 2.394,83 seviyesinde tamamladı. Endekste 41 hisse yükselirken 58
hisse düşüş gösterdi. 33,60 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,17, sınai endeksi %0,02 düşüş
gösterdi. Endeks gün içinde 2.415 seviyesinin üzerini test etse de akşama doğru gelen satış baskısıyla birlikte günü 2.400
seviyesinin altında kapattı. Enflasyona dayalı yeni bir finansal enstrümanın çıkabileceği beklentisi endeksteki yukarı yönlü
hareketleri sınırlıyor. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 22 günlük üssel ortalamasına kadar yükselen endeks günü güçlü
direnç seviyesi olan 2.400 seviyesinin altında kapattı. 2.400 seviyesinin altındaki kapanışlar aşağı yönlü baskıyı artırıyor.
Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2.375 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü
hareketlerde ise dün gördüğü 2.415 seviyesi yeniden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.400 ve 2.410 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.375 ve 2.360 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.400 / 2.410 / 2.435
Destekler: 2.375 / 2.360 / 2.350
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,00 yükselişle 2.807,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.827,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.757,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
10 günlük üssel ortalamasına kadar yükselen kontrat günü 2.800 seviyesinin üzerinde kapattı. Kontrat 2.800 seviyesinin
üzerinde kalıcı olabilirse 2.830 seviyesi yeniden görülebilir. 2.830 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek hareketlerde ise 2.850
seviyesi yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.775 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza
çıkıyor. Kontratta CCI ve Momentum pozitif görünüm sergiliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
2.820 ve 2.830 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.800 ve 2.780 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 2.820 / 2.830 / 2.850
Destekler: 2.800 / 2.780 / 2.765
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2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,03 yükselişle 16,0555 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,1860 TL
seviyesini görürken en düşük 15,9050 TL seviyesini gördü. Powell’dan gelen şahin tondaki açıklamalar ve Türkiye risk
priminin yüksek seyretmesi kontrattaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Dolar kurunda 16 TL seviyesi bugün takip ediliyor olacak.
Teknik olarak baktığımızda %23,6 Fibo seviyesi olan 16,12 TL seviyesinin üzerini test eden kontrat gelen satışlarla birlikte
16 TL seviyesine kadar geri çekildi. Kontratta aşağı yönlü oluşabilecek hareketlerde 16 TL güçlü destek olarak seviyesi olarak
çalışabilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 16,15 TL seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza
çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,15 ve 16,25 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 16,00 ve 15,90 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 16,15 / 16,25 / 16,40
Destekler: 16,00 / 15,90 / 15,85
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,38 yükselişle 1.826,65 seviyesinde tamamladı. ABD’de
açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Powell’ın şahin tondaki açıklamaları sonrası ons altın 1.810 doların biraz
üzerinde işlem görüyor. Bu gelişmeler kontratta sınırlı geri çekilmeye neden olabilir. Teknik olarak baktığımızda kontratta
1.830 dolar ve 1.840 dolar seviyesi önemini korumaya devam ediyor. 1.830 dolar altında kapatan kontrat, bu seviyenin altında
kalıcı olursa 1.800 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.840 seviyelerinden tepki
satışları görülebilir. Kontratta RSI 30 seviyesinde hareket ederken Momentum olumsuz görünümünü koruyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.830 ve 1.840 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 1.820 ve 1.810 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.830 / 1.840 / 1.845
Destekler: 1.820 / 1.810 / 1.800
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BSOKE – Şirketin Döner Fırın – 2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın – 2’nin
7 Haziran’a kadar durdurulduğu açıklandı.
CANTE – Şirketin 2024 yılı Haziran ayına kadar ödeyeceği yabancı para birimi cinsinden anapara ve faiz
ödemelerinin tamamının Euro bazlı mevduat ile birlikte forward işlemleri de yapılarak kur riskini hedgelediği
açıklandı.
EDATA – Şirket ile Maipu arasında Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
EKGYO –İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.
Oturumunun gerçekleştiği, gelen en yüksek teklifin (Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri: 2,3 milyar TL)
DAPGM’den geldiği açıklandı. Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Hoşdere Emlak Konutları Vadi Evleri 2.
Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin 1,3 milyar TL tutarındaki
sözleşmesinin Yüklenici ile imzalandığı açıklandı.
HALKB – New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden DAVADA sanık olarak yargılanan
Halkbank, daha önce İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı temyiz etmek için ABD Anayasa
Mahkemesi’ne başvurduğu medyada yer aldı.
IZMDC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,5 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da
da onaylandı.
OYAKC – Şirket paylarının satışına ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
THYAO – Şirket tarafından 2022 ve 2023 yıllarında teslim edilmek üzere toplam 6 adet Airbus
firmasından yolcu uçağı satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
TCELL – Şirket bağlı ortaklığı Lifecell’in 1,75 milyar euro olan sermayesinin 903.468 euro artırıldığı açıklandı.
SISE – Basalia Teknolojisi'ne yatırım yapılmasına karar verilmesi sonrasında, 1,1 milyon İsviçre Frangı
sermaye ile İsviçre'de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketine %10 oranında iştirak edildiği açıklandı

