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YURT İÇİ PİYASALARDA MAKRO İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ ETKİSİ TAKİP EDİLECEK

Borsa Istanbul dün günü %1,23 yükseliş ile 2.571,57 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi
en yüksek 2.575,28 seviyesini görürken en düşük 2.511,36 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,94 , S&P
500 %2,38 ve Nasdaq %2,75 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,54, DAX %1,71 ve CAC 40 %1,40 düşüşle kapattı. Asya
piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Dün gerçekleştirilen AMB faiz kararı neticesinde Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal
fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de sabit tuttu. Banka varlık alım programını 1 Temmuz'da sonlandıracağını
belirtti. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlar yapılarak banka, 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten yüzde 6.8'e, 2023
tahmini yüzde 2.1'den yüzde 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseltti. En son açıklanan yıllık enflasyon verisi Euro Bölgesi'nde
Mayıs ayında yüzde 8.1 ile en yüksek seviyelere yükselmişti.
Yurt içi piyasalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yeni finansal enstrümanlar neticesinde piyasalarda hareketlilik yaşanmış durumda.
Yüksek enflasyon ortamında ekonominin bir miktar soğutulması için makro ihtiyati önlemler devreye alındı. Bu bağlamda HMB, TL'yi teşvik etmek
için Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edecek. Yeni ürün, getirileri güçlü olan KİT'lerin gelirlerine endeksli olacak. Sadece gerçek kişilere
sunulacak GES için 15 Haziran'dan itibaren talep toplanacak. İhraç edilecek senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup
kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu
karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi.
BDDK Kararına göre ise, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın
üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. BDDK ayrıca limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem
borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin Türk lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak
belirlenmesini kararlaştırdı.
SPK tarafından yapılan açıklamaya göre ise, Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı'nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara
başlandığını açıkladı. Borsa İstanbul bünyesinde kurulan Emtia Borsası ile emtia yatırımı için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının,
işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Aynı zamanda Yurt dışı borsalarda halka arz için başvuran şirketler bu işlem için SPK'ye
ihraç ücreti ödemek zorunda iken, alınan kararla bu şirketler bahsi geçen ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtularak, şirketlerini büyütmek için
yurt dışında elde ettikleri halka arz kaynaklarını şirketlerine aktarmada kolaylık yaşayacak.
Bugün yurt içinde işsizlik oranı, Yurt dışında ABD enflasyon verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,23 yükselişle 2.571,57 seviyesinde tamamladı. Endekste 67 hisse yükselirken 29 hisse
düşüş gösterdi. 46,51 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,96, sınai endeksi ise %0,81 yükseliş gösterdi.
Dünkü sert düşüşün ardından bugün daha dar bir bantta hareket eden endeks, majör borsalardaki geri çekilmeye karşın yükselerek
kayıplarının bir kısmını geri aldı. CDS priminin 790 seviyesine kadar yükselmesi endekste baskı oluşturmaya devam ederken dün
açıklanan gelire endeksli devlet içi borçlanma senedinin (GES) endeks üzerinde sınırlı etkisinin olmasını bekliyoruz. Bugün ABD
TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 2.510 seviyesinden destek
bulan endeks, günü güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.562 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste bugün 2.585 seviyesi
takip ediliyor olacak. Endeks 2.585 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Geri çekilmenin
devam etmesi durumunda ise 2.550 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 2.585 ve 2.600 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.562 ve 2.550 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.585 / 2.600 / 2.610
Destekler: 2.562 / 2.550 / 2.530
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,92 düşüşle 2.870,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.939,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.836,50 seviyesini gördü. Endekse karşı negatif ayrışan kontrata
teknik olarak baktığımızda kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 10 ve 22 günlük üssel ortalamalarının altına inerek aşağı yönlü
hareketin devam ettiği görülüyor. Teknik göstergelerin olumsuz sinyal vermeye devam ettiği kontratta bugün yukarı yönlü
hareketlerde 2.890 seviyesi aşağı yönlü hareketlerde ise 2.855 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 2.890 seviyesinin
üzerinde tutunabilirse güçlü direnç seviyesi olan 2.925 seviyesi yeninden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.890 ve 2.900 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.855 ve 2.830
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.890 / 2.900 / 2.925
Destekler: 2.855 / 2.830 / 2.810
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2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,20 yükselişle 17,7473 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,8500
TL seviyesini görürken en düşük 17,5450 TL seviyesini gördü. CDS priminin 790 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte yukarı
yönlü hareketini sürdüren kontrata dün açıklanan gelire endeksli devlet içi borçlanma senedinin (GES) etkisiyle negatif bir
açılış görülebilir. Kontratta bugün ABD TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendine
devam eden kontrat 17,85 TL seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandığı görülüyor. Kontrat 17,85 TL seviyesinin üzerinde kalıcı
olabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek bölgesi olarak 17,70 TL seviyesi
karşımıza çıkıyor. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 17,55 TL seviyesi test edilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,80 ve 17,90 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 17,70 ve 17,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,80 / 17,90 / 18,00
Destekler: 17,70 / 17,55 / 17,48
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,68 düşüşle 1.849,70 seviyesinde tamamladı. Küresel risk
algısının bozulmasıyla birlikte dolar endeksindeki yükseliş sonrası kontratta geri çekilme yaşandı. Bugün kontratın seyri
açısından ABD TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi kontratta aşağı yönlü baskıyı
artırabilir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trend çizgisini aşağı yönlü kıran kontrat, dün ara destek seviyesi olarak
verdiğimiz 1.850 doların altında kaldığı taktirde aşağı yönlü baskının devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi
durumunda 1.845 dolar seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.855 dolar
seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.855 ve 1.860 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.845 ve 1.840 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.855 / 1.860 / 1.865
Destekler: 1.845 / 1.840 / 1.835

10 Haziran 2022
ARDYZ - Şirket ile Dallmeier Electronic GmbH & Co. arasında imzalanan Tek Yetkili İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında kurulan şirketin
%100 bağlı ortaklığı Dallmeier Turkey Elektronik, Türkiye ve KKTC’de Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG firmasının tek yetkilisi olarak
tüm satış, satış sonrası kurulum ve bakım destek hizmet faaliyetlerini yürütmesi için sözleşme imzaladı.
ANELE - Şirketin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Anel Engineering and Contracting’in sermayesinin 100.000 sterlinden 11,4 milyon
sterline çıkarıldığı açıklandı.
ARASE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik ile HALKB arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
BMSCH - Manisa OSB’de kurulu fabrika çatısı üzerine yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde GES yatırımı kapsamında, şirketin lisanssız
elektrik üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşmasının Mart’ta sözleşme ile imza altına alınması ile proje kapsamında montaj
işlemlerine 13 Haziran’da başlanacağı, 30 Haziran’da güneş enerjisi sisteminin devreye alınmasının planlandığı, sözleşme bedelinin
395.523 dolar olduğu ve yatırımın finansmanının finansal kiralama yöntemi ile gerçekleştirildiği açıklandı.
BOSSA - Şirketin Brand Finance'in 2022 yılı raporunda, A marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer aldığı
açıklandı.
GESAN - Şirketin Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen Beton Köşk ve Hücre(Kapasitör) Alımı İşi ihalesine katılarak 1,0 milyon dolar ile
en avantajlı teklifin verilmesi sonrasında, sözleşme aşamasına gelindiği açıklandı.
MAKIM - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.
ORGE - Şirketin İstanbul’da inşası devam etmekte olan İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Projesi'nin Kayaşehir ve Olimpiyatköy
İstasyonları Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 2,7 milyon euro tutarındaki teklifin kabul edilmesi sonrasında sözleşme
imzalandığı açıklandı.
PRDGS.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
TRILC - Turkfleks marka serumların Gürcistan'da kayıt ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanarak satış faaliyetlerine başlandığı açıklandı.
ZOREN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital tarafından şarj ağı işletmeci lisansı alabilmek için EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
ISCTR - Banka sermayesinin 4,50 milyar TL’den %122,22 oranında bedelsiz olarak 5,50 milyar TL artışla 10 milyar TL’ye yükseltilmesi
kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

