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TCMB FAİZİ SABİT BIRAKTI; LİKİDİTE MESAJLARI GELDİ

Borsa Istanbul dün günü %1,35 yükselişle 2.450,84 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 39 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.455,73 seviyesini görürken en düşük 2.421,15 seviyesini gördü Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de
Dow Jones %1,61, S&P 500 %1,99, Nasdaq %2,68 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,56, DAX %1,59 ve
CAC 40 %1,78 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor. ABD vadelileri negatif seyirde.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri,küresel enflasyon ve resesyon endişeleri olmaya devam ediyor.
Putin’den hali hazırda devam eden “gıda krizine” yönelik açıklamalar geldi. Putin, sorunların üretim, lojistik zincirlerinin işleyişindeki
aksamalar ve Kovid-19 salgını döneminde Batılı ülkelerin uyguladığı mali politikalarla ilgili olduğuna işaret etti. Gıda alanındaki
sorunların, ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ağırlaştığının vurgulandığı görüşmede, Putin, Batılı ülkelerin
siyasi gayelerle uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması şartıyla Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatı yoluyla gıda krizinin aşılmasına
önemli bir katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde
3,1'e indirdi. Ekonomik toparlanmada COVID-19 sonrası karmaşık bir dizi zorlukla karşı karşıya olunduğu ifade edilen raporda
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerinin sürdüğüne işaret edildi. Raporda, "sıfır COVID-19" politikasının sıkı bir şekilde
uygulandığı Çin'deki yavaşlamanın da küresel büyüme üzerinde etkili olduğu belirtildi. Raporda, ABD, Avro Bölgesi, Japonya,
Fransa, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, sadece Meksika'nın
büyüme beklentisinin yükseltildiği ifade edildi. Moody's'in raporunda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini bu yıl yüzde 3,5 ve
gelecek yıl yüzde 4 olarak korundu.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda dün TCMB faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14 seviyesinde bıraktı.
TCMB, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağını açıkladı. TL teminatların
artırılması ile birlikte PPK metnine bu ifadenin eklenmesi, öncelikle bankaların borçlanmasında TL teminatların artırılmasının ve
fonlamada da TL ağırlığın artırılmasına bir ödül politikasının devreye alınabileceğinine dair yorumları beraberinde getirdi.
Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticaret dengesi, toptan stok
verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri izlenecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,35 yükselişle 2.450,84 seviyesinde tamamladı. Endekste 73 hisse yükselirken 23
hisse düşüş gösterdi. 39,17 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,01 düşüş, sınai endeksi ise
%1,42 yükseliş gösterdi. Güne alıcılı başlayan endeks, TCMB’nin piyasa beklentisi doğrultusunda faiz kararında değişiklik
yapmaması sonrası yükselişini sürdürerek önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz ve dün belirttiğimiz 2.450 seviyesinin
hemen üzerinde kapattı. Teknik olarak baktığımızda endeks 2.450 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.475 seviyesi ilk güçlü
direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 2.475 seviyesinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde 2.500 seviyesi test edilebilir.
Satış baskısı görülmesi durumunda ise 2.435 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 2.475 ve 2.490 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.410
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.475 / 2.490 / 2.500
Destekler: 2.435 / 2.410 / 2.400
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,52 yükselişle 2.842,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.854,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.783,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 10 ve 22
günlük üssel ortalamalarının üzerinde hareket eden kontrat, dün belirttiğimiz ara direnç seviyesi olan 2.850 seviyesinin üzerini
test etse de kalıcı olmadı. Teknik göstergelerin olumlu sinyal vermeye başladığı kontratta bugün 2.865 seviyesi takip ediliyor
olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise güçlü direnç ve destek seviyesi olarak çalışan 2.825 seviyesi karşımıza çıkıyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.850 ve 2.865 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.825 ve 2.810 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.850 / 2.865 / 2.875
Destekler: 2.825 / 2.810 / 2.800
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2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,59 düşüşle 16,3794 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,5448 TL
seviyesini görürken en düşük 16,2905 TL seviyesini gördü. Dün gerçekleşen TCMB PPK toplantısı öncesi 16,54 TL
seviyesine kadar yükselen kontrat, PPK toplantısı sonrası geri çekilerek 16,30 TL altını test etti. Bugün Moody’s Türkiye
değerlemesi ve Michigan tüketici güven endeksi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda sınırlı geri çekilmeler olsa
da yukarı yönlü hareketine devam eden kontratta, ilk güçlü direnç seviyesi olarak 16,50 TL seviyesi karşımıza çıkıyor. Geri
çekilmelerin devam etmesi durumunda 16,25 TL seviyelerinden tepki alışları görülebilir. Kontratta teknik göstergeler olumlu
sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,40 ve 16,45 TL direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 16,35 ve 16,30 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 16,40 / 16,45 / 16,50
Destekler: 16,35 / 16,30 / 16,25
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,07 yükselişle 1.857,05 seviyesinde tamamladı. ABD büyüme
verisi sonrası 1.850 dolar seviyesinden destek bulan kontratta bugün için önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD 10 yıllık tahvil
faizindeki ve dolar endeksindeki geri çekilme kontratın yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Teknik olarak baktığımızda, 1.848 dolar seviyesine kadar geri çekilen kontrat o bölgeden gelen alımlarla birlikte 1.859
seviyesini birkaç defa test etmesine rağmen 1.860 dolar seviyesini geçemedi. Bugün 1.860 dolar seviyesi takip ediliyor olacak.
Kontrat 1.860 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 1.860 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü
hareketlerde 1.850 dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 1.860 ve 1.865 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.855 ve 1.850
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.860 / 1.865 / 1.870
Destekler: 1.855 / 1.850 / 1.845
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KNFRT: Konfurt Gıda'nın %100 iştiraki Konfrut AG Tarım'ın çay lifi paketleme tesisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından Yatırım Teşvik Belgesi sağlandı.
OZKGY: Özak GYO, Emlak Konut GYO'nun düzenlediği arsa karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesine katıldı.

