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PİYASALARDA YÖN BULMA ÇABASI SÜRÜYOR
Borsa Istanbul dün günü %0,00 yatay hareket ile 2.648,19 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.656,17 seviyesini görürken en düşük 2.619,53 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,50 , S&P 500 %0,61 ve Nasdaq %0,65 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,12, DAX
%0,66 ve CAC 40 %0,74 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ana gündem maddeleri olmaya devam ediyor. Dünya
Bankası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sonrası gıda krizi ve stagflasyon beklentileriyle küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize
etti. Dünya Bankası 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.9'a düşürdü. 2023 ve 2024 yılı büyüme
tahminleri de yüzde 3 oldu. Kurum Türkiye ekonomisinin ise bu sene yüzde 2.3, 2023'te yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.
ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin alımını yasakladı. Daha önce yeni ihraç
edilen Rus tahvilleri ve hisse senedi alımını yasaklayan ABD yönetimi, yeni düzenlemeyle birlikte ikincil piyasada da dolaşımda
olan tahviller ve hisse senetleri için geçerli kıldı.
Dün açıklanan veriye göre ABD'de dış ticaret açığı Nisan'da ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşle 107.6 milyar dolardan 87.08
milyar dolara geriledi.
IMF, ülkelerin yükselen gıda ve enerji fiyatlarını kontrol etmeye çalışmayı bırakmaları, bunun yerine “en kırılgan kesimleri
korumaları” ve en dar gelirli grupları desteklemeleri gerektiğini söyledi. Rapora göre IMF, “Ülkeler, yurt içi fiyatların uluslararası
fiyatları izlemesine izin vermeye odaklanmalı” dedi. Raporda, fiyatları düşük tutmaya çalışmanın bütçeler için maliyetli olduğu
belirtildi ve “Yüksek enerji fiyatları, enerjinin daha verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını; yüksek gıda fiyatları ise
daha fazla tarımsal üretimi teşvik etmeli” denildi.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Karadeniz’de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli
koridoru konusunu görüşmek için Türkiye’ye geldi. Görüşmede tankerlerin Karadeniz’de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara
güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna’nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de bekleniyor. Türkiye ile Rusya,
Ukrayna’dan tarım ürünlerinin deniz yoluyla sevkiyatını yeniden başlatmak için ön anlaşmaya vardı. Ancak Kiev yönetimi,
İstanbul’da bir koordinasyon merkezinin kurulmasını da öngören plana çekimser yaklaşıyor. Ukrayna’dan tahliyesi planlanan gübre
ürünleri hariç yaklaşık 20 milyon ton tahıl ürünü bulunuyor. Üst düzey Türk yetkililer, Türkiye’nin yürüttüğü müzakerelerin ardından
BM’nin de desteğini alacak İstanbul’da bir kontrol merkezi kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında İngiltere PMI ve Euro Bölgesi büyüme rakamları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,00 yükselişle 2.648,19 seviyesinde tamamladı. Endekste 48 hisse yükselirken 48
hisse düşüş gösterdi. 48,03 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,54, sınai endeksi ise %0,02
düşüş gösterdi. Satıcılı küresel piyasalarla birlikte geri çekilen endeks, ABD piyasalarının yükselişe geçmesiyle birlikte
zararlarını silerek günü yatay bir seviyeden kapattı. Bugün, yarın açıklanacak AB faiz kararıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte daha önce gördüğü en yüksek seviye olan 2.656
seviyesine doğru yükselen endeks, o bölgede tutunamayıp günü yatay bir seviyeden kapattı. Endeks 2.655 seviyesinin
üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2.620 seviyesi ilk güçlü destek
seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.665 ve 2.680 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.635 ve 2.620 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.665 / 2.680 / 2.700
Destekler: 2.635 / 2.620 / 2.610
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,47 yükselişle 3.057,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 3.073,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.998,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda yeni
zirvelerin test edildiği kontratta yukarı yönlü trend devam ediyor. Kontrat 2.990 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı
yönlü hareketin devamı beklenilebilir. Teknik göstergelerin pozitif görünümünü koruduğu kontratta bugün 3.100 seviyesi takip
ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise 3.050 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.070 ve 3.080 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
3.050 ve 3.035 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 3.070 / 3.080 / 3.100
Destekler: 3.050 / 3.035 / 3.020
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2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,51 yükselişle 17,4290 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,4756
TL seviyesini görürken en düşük 17,2000 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık devlet tahvili faizlerindeki
yükselişle birlikte yurtiçinden gelen haber akışı kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde ve
yurtdışında haber akışı zayıf. Teknik olarak baktığımızda %100 Fibo düzeltme seviyesi olan 17,16 TL seviyesinin üzerinde
kapanış yapan kontratta yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kontrat 17,16 TL seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı
yönlü hareketin devamı beklenebilir. Bugün ilk aşamada 17,50 TL seviyesi takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise 17,38 TL seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
17,50 ve 17,60 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 17,38 ve 17,33 TL destek seviyeleri
önem arz ediyor.
Dirençler: 17,50 / 17,60 / 17,65
Destekler: 17,38 / 17,33 / 17,30
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,53 yükselişle 1.859,90 seviyesinde tamamladı. ABD hazine
bakanı Yellen’ın yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, ekonomi zorluklar ile karşı karşıya söylemleri sonrası dolar
endeksindeki geri çekilmeyle birlikte kontratta yükseliş yaşandı. Teknik olarak baktığımızda dün 1.845 dolar seviyesine kadar
geri çekilen kontrat gelen alımlarla birlikte direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 1.860 doların hemen atında kapattı. Kontrat 1.850
doların üzerinde tutunabilirse 1.875 dolar seviyesine doğru bir yükseliş görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.865 ve 1.870 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.855 ve 1.850 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.865 / 1.870 / 1.875
Destekler: 1.855 / 1.850 / 1.845
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BIMAS - Geri alım programının sona erdiği açıklandı.
DAPGM - Şirketin EKGYO tarafından düzenlenen Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine
katıldığı açıklandı.
DERHL - Şirketin %45 iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji aracılığıyla GES sektörüne yatırım yapılacağının açıklanması
sonrasında, Şanlıurfa Siverek’de kurulu 3.47 MWp-3.00 MWe kapasiteli Parkgün1,Parkgün 2, Parkgün 3 GES’lerinin satın
alınmasına karar verilmesi ile imzalanan ön protokolün fesih edildiği açıklandı.
EGEEN - Şirketin Ege Serbest Bölgesinde yapacağı yeni yatırım ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım
Dosyası Hazırlanması süreci tamamlandığı ve ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildiği açıklandı.
EUREN - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
EKGYO - Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun yapıldığı açıklandı.
GESAN -Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin Gine’de yerleşik bir firmadan Guınea Power Plant Projesi için
OG Hücre ve Trafo Temini kapsamında 0,66 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı.Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım
tarafından gerçekleştirilen Köşk Hücre, Redresör Ve Trafo Alımı ihalesine 1,5 milyon dolar bedelle katılarak en avantajlı
teklifin verildiğinin açıklanması sonrasında, sözleşmenin imzalandığı açıklandı.Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından
gerçekleştirilen Hücre Alımı İşi ihalesine katılarak 0,79 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiğinin açıklanması
sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
JANTS - Şirketin artan elektrik giderlerini güneş enerjisinden yararlanarak karşılamak için ilave 2,6 MW lisansız Güneş
Enerjisi yatırımı yapmasına karar verildiği, yatırımın 1,6 milyon dolara Kon - Tek Kontrol’e yaptırılacağı açıklandı.
KONTR - Kontrolmatik - Siterm iş ortaklığı olarak girilen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100
t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı ihalesinde, 179 milyon TL ile en iyi teklifin verildiği açıklandı.
THYAO - İstanbul - Tivat seferlerinin 11 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

