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KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul Cuma günü %0,36 yükselişle 2.380,90 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 39 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks
gün içi en yüksek 2.397,91 seviyesini görürken en düşük 2.346,12 seviyesini gördü Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones
%1,98 , S&P 500 %1,86, Nasdaq %1,59 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,67, DAX %1,38 ve CAC 40 %1,17
yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor. ABD vadelileri negatif seyirde.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri, küresel enflasyon ve resesyon endişeleri olmaya devam ediyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından faiz artışı
döngüsünü Eylül ayında durdurmasının makul olabileceğini belirtti. Küresel piyasalar aslında - Fed'in sıkılaşma sürecine odaklanmışken,
Fed yetkilisinden sıkılaşma döngüsünün sonuna ilişkin sinyaller geldi. Fed Başkanı Jerome Powell ise son açıklamalarında şahin tonlu
mesajlar vermişti.
AMB Başkanı Christine Lagarde’ın temmuz ayından başlamak üzere yapılacak faiz artışlarıyla eylülde pozitif mevduat faizine ulaşma
açıklamasına AMB içinden muhalefet var. Lagarde’ın iki 25 baz puan faiz artışını öngören sözlü yönlendirmesi konuya yakın kaynaklara
göre bazı AMB üyeleri tarafından olumsuz karşılandı. Tek seferde 50 baz puan faiz artışı öngörmeyen Lagarde yönlendirmesine karşı
bazı üyeler para politikasının hızının artırılması gerektiği yönünde görüşler vermekte. Lagarde temmuz ve eylülde iki 25 baz puanlık faiz
artışı ile neredeyse 10 yıldır negatif bölgede seyreden mevduat faizinin %0’a yükseltilebileceği görüşünü ECB websitesinde yayımladığı
bir blog yazısı ile dile getirmişti. Resmi olarak AMB’de bugüne kadar 50 baz puan faiz artışı ihtimalini dile getiren tek üye Hollanda Merkez
Bankası Başkanı Klaas Knot oldu.
Rusya, para birimi rubledeki toparlanmanın ardından sermaye kontrolü önlemlerinde yumuşamaya gitti. Rusya Maliye Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamada ihracatçı şirketlerinin satmakla yükümlü olduğu döviz gelirleri oranının %80’den %50’ye düşürüldüğünü açıkladı.
Açıklamada “Kurda yaşanan istikrar ve yeterli döviz likiditesi sebebiyle” söz konusu sermaye kontrolü önleminin yumuşatıldığı bildirildi.
Yurtiçi gelişmelere baktığımızda Reel Kesim Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4 oldu. Son üç aya
yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki
aya göre güçlendi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı mayıs ayında yüzde 78'e yükseldi. Bir önceki veri yüzde 77,8 olarak açıklanmıştı. Tarımsal
girdi fiyat endeksi aylık yüzde 15,16, yıllık yüzde 105,70 artış kaydetti. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan'da yüzde 226 artışla
2.57 milyon oldu.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Euro Bölgesi ve İngiltere ve ABD PMI rakamları ve ABD
konut satışları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,36 yükselişle 2.380,90 seviyesinde tamamladı. Endekste 50 hisse yükselirken 50 hisse
düşüş gösterdi. 39,18 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,57 düşerken sınai endeksi %0,35 yükseliş
gösterdi. Güne alıcılı başlayıp 2.397,9 seviyesine kadar yükselen endeks, yeni finansal enstrümana dair açıklamaların gelebileceği
beklentisiyle 2.346 seviyesine kadar geri çekilse de günü yükselişle kapattı. Bu hafta yeni finansal enstrümana dair beklentiler ve
açıklamalar endeksin seyri açısından takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.400 seviyesinin altında hareket eden
endekste aşağı yönlü baskı devam ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için endeksin 10 ve 22 günlük
ortalamalarının üzerinde tutunması önemli olacak. Endekste yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 2.400 seviyesi önemli
direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 2.360 seviyesinden tepki alımları
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.380 ve 2.400 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.350 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.390 / 2.400 / 2.410
Destekler: 2.360 / 2.350 / 2.340
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,22 yükselişle 2.760,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.764,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.691,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
2.700 seviyesinin altını test eden kontrat, o bölgeden gelen alımlarla birlikte ara direnç bölgesi olarak verdiğimiz 2.765
seviyesini geçmekte zorlanarak 2.760 seviyesinden kapattı. Kontrat dün pozitif kapatsa da aşağı yönlü baskı devam ediyor.
Kontratta 2.725 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası yukarı yönlü hareketlerde 2.800 seviyesinden
tepki satışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.775 ve 2.800 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.750 ve 2.725 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.775 / 2.800 / 2.810
Destekler: 2.750 / 2.725 / 2.700
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2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,49 düşüşle 15,7783 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,0185 TL
seviyesini görürken en düşük 15,7200 TL seviyesini gördü. Kontrat dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası enflasyon
korumalı yeni finansal ürüne dair açıklamaların gelebileceği beklentisiyle geri çekildi. Bugün dolar kurunun beklentilerin
karşılanmamasıyla birlikte tekrardan 15,97 TL seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın
açıklamaları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda %38,2 Fibo seviyesi olan 15,75 TL’den destek bulan kontratta
dün önemli bir geri çekilme yaşandı. Kontrat 15,75 TL’nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler görülebilir. Olası
aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 15,72 TL seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,90 ve 16,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 15,75 ve 15,72 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,90 / 16,00 / 16,10
Destekler: 15,75 / 15,72 / 15,70
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,46 yükselişle 1.860,00 seviyesinde tamamladı. Dolar
endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme altını sınırlı desteklemeye devam ediyor. Bugün Fed Başkanı
Powell’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün önemli direnç seviyesi olarak verdiğimiz 1.870
doların üzerini test eden kontrat, 1.870 doların üzerinde tutunamaması sonucu ara direnç olarak verdiğimiz 1.860 dolar
seviyesinden kapattı. Aynı zamanda 10 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkan kontrat 1.860 dolar seviyesinin üzerinde
tutunabilirse 1.870 dolar seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.855 dolar seviyesi ilk destek bölgesi
olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.865 ve 1.870 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.850 ve 1.840 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.865 / 1.870 / 1.880
Destekler: 1.850 / 1.840 / 1.830

24 Mayıs 2022
ORGE: Orge Enerji, TÜVTÜRK ile Güneş Enerjisi Sistemi santral kurulumuna ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
AKSUE: Aksu Enerji, Göltaş Enerji ile imzalanan Sulh Protokolü kapsamında, hisse devrinin gerçekleştiğini bildirdi.
PNLSN: Panelsan ile TSKB arasında düzenlenen sözleşme ile 1,5 milyon euro tutarında döviz işletme kredisi
kullanılacak.
DERHL ve ESCOM payları 24/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
MRGYO payında 24/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacak.
KAPLM payları 24/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
LIDFA payları 24/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat
işlem yöntemi ile işlem görecek.

