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GÖZLER ABD’DEN GELECEK BÜYÜME VERİSİNDE OLACAK
Borsa Istanbul dün günü %1,54 düşüş ile 2.590,24 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks
gün içi en yüksek 2.561,14 seviyesini görürken en düşük 2.471,54 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow
Jones %1,56 , S&P 500 %2,01, Nasdaq %2,98 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,90, DAX %0,35, CAC 40
%0,64 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD'de tüketici güveni enflasyonun hanehalkı beklentilerini de kötüleştirmesiyle Şubat 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi.
Conference Board Tüketici Güveni Haziran'da 98.7'ye geriledi. Beklentiler endeksin 100 değerini alması yönündeydi.
Diğer yandan New York Fed Başkanı John Williams gelecek toplantıda 50 veya 75 baz puan faiz artışı tartışılacağını belirtti.
Williams resesyonun baz senaryosu olmadığını söyledi. San Fransisco Fed Başkanı Mary Daly ise, faiz artışıyla birlikte büyümenin
%2 altına doğru yavaşlayacağını belirtse de ekonominin uzun bir zaman sürecinde küçülme yaşamayacağını tahmin etti.
Bugünün küresel piyasalarda en önemli gündem maddesi ABD tarafından gelecek büyüme verisi olacak. ABD ekonomisi, 2022
yılının birinci çeyreğinde beklentilerin aksine %1,5 oranında daralma gösternişti. Beklentiler verinin %-1,5 geleceği yönünde.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine ilişkin gerçekleştirilen dörtlü zirvede anlaşma çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le dörtlü görüşmesinin sonucunu Bloomberg’e paylaşan üst düzey yetkili, zirvede
Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderdiğini bildirdi. Yetkiliye göre iki ülke PKK ve ilişkili gruplarla mücadelede
Türkiye ile tam işbirliği gerçekleştirme taahhüdü verdi. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, savunma sanayii alanında ambargo
kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğini artırmanın yanı sıra iki ülke terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal
mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdünde de bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun hem Türkiye'nin hem de dünyanın büyük bir derdi olduğunu vurguladığı
konuşmasında, "Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve
başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." Açıklamalarında bulundu.
Bugün yurt içinde Türkiye Ekonomik Güven Endeksi, Almanya enflasyon ve ABD’de büyüme verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,54 düşüşle 2.490,24 seviyesinde tamamladı. Endekste 19 hisse yükselirken 79 hisse
düşüş gösterdi. 36,11 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,25, sınai endeksi ise %1,67 düşüş
gösterdi. Açılışın ardından bankacılık hisselerinin eksiye geçmesi endekste baskı oluştururken, kapanışa doğru ABD tüketici
güveninin beklenenden düşük gelmesi sonucu ABD piyasalarının eksiye geçmesi satışlar hızlandı. Bugün yurtiçinde Türkiye
Ekonomik Güven Endeksi yurtdışında ise ABD GSYH verisi ve merkez bankası başkanlarının konuşmaları takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içinde bir önceki dip seviyesi olan 2.470 seviyesine kadar geri çekilen endeks, günü
güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 2.480 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeks 2.480 seviyesinin üzerinde tutunabilirse
2.520 seviyesinin üzerine doğru bir hareket görülebilir. Endekste kısa vadeli olarak yükselişlerde 2.500 ve 2.535 seviyesi
takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise satışlar hızlanabilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.520 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.480 ve 2.470 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.500 / 2.520 / 2.535
Destekler: 2.480 / 2.470 / 2.450
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,22 düşüşle 2.721,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.795,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.696,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %50 Fibo
seviyesi olan 2.805 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan kontratta satış baskısı devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde
2.755 seviyesi ilk güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2.690
seviyesinden tepki alışları görülebilir. Kontratta teknik göstergeler ise karışık sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.745 ve 2.755 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.705 ve 2.690
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.745 / 2.755 / 2.775
Destekler: 2.705 / 2.690 / 2.675
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2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,60 yükselişle 16,6420 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,7012
TL seviyesini görürken en düşük 16,5314 TL seviyesini gördü. 16,55 TL seviyesinin üzerinde tutunan kur sonrası dolar
endeksinin 104,6 seviyesinin üzerine çıkmasıyla kontratta da sınırlı yükseliş yaşandı. Bugün yurtiçinde Türkiye Ekonomik
Güven Endeksi yurtdışında ise ABD GSYH verisi ve merkez bankası başkanlarının konuşmaları takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda güçlü direnç bölgesi olan 16,60 TL seviyesinin üzerinde tutunan kontrat bu seviyenin üzerinde kalıcı
olabilirse 16,75 TL seviyesi gün içerisinde test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 16,50 TL güçlü seviyesi olmaya
devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,70 ve 16,75 direnç seviyeleri, aşağı yönlü
hareketlerde 16,60 ve 16,55 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 16,75 / 16,75 / 16,78
Destekler: 16,60 / 16,55 / 16,50
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,21 düşüşle 1.820,90 seviyesinde tamamladı. Piyasada yaşanan
risk algısındaki bozulmaya tepki vermeyen kontratta, dolar endeksinin 104,6 seviyesine yükselmesiyle sınırlı geri çekilme
yaşandı. Bugün ABD GSYH verisi ve merkez bankası başkanlarının konuşmaları takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda dün belirttiğimiz 1.820 dolar seviyesinden destek bulan kontratta geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.810
dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.825 dolar güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Kontratta yukarı yönlü trend oluşumundan bahsedebilmemiz için 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunması önemli
olacak. 1.810 doların altında oluşacak fiyatlamalarda ise 1.800 doların altı test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 1.825 ve 1.830 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.815 ve 1.810 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 1.825 / 1.830 / 1.850
Destekler: 1.815 / 1.810 / 1.800
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ALKA – Almanya'da Zanders Abwicklung GmbH fabrikasında bulunan ve 125.000 ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi
ve ekipmanları ile tamamlayıcı inşaat, ithal – yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21 milyon euroya
kadar yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.
ARCLK –380
gün
vadeli
100
milyon
TL
tutarında
tahvil
ihraç
edildi.
Şirket tarafından 11 ülkede faaliyet gösteren Indesit International JSC ve Whirlpool LLC paylarının tamamının alımı
için Whirlpool EMEA Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı açıklandı. (Satın alım bedeli belirlenen üst sınırı
aşmayacak olup, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon Euro olarak
tahmin ediliyor)
ECILC – Şirket ile Amgen İlaç arasında, Gensenta İlaç’ın sermayesinin %99,96'sına karşılık gelen payların 135
milyon dolar karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım – Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
GESAN - Şirketin ve şirketin bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin faaliyet gösterdiği ve Çatı GES bulunmayan tüm
tesislerine Çatı Öztüketim GES yapılmasına karar verildiği açıklanırken, 1,1 MW’lık GES gücünün 10 MW’A
çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
KLKIM -Mardin OSB’de kuru harç ilave hattı kuruluş işlemlerinin tamamlandığı ve deneme üretim sürecinin
gerçekleştiği açıklanırken, Mardin fabrikasının 90.000 ton olan kapasitesinin 220.000 tona yükseldiği belirtildi.
KCAER - Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
KONTR - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kontrolmatik Technologies Inc. İle Powin LLC ile lithium - ion pil alımına
yönelik çerçeve alım anlaşması imzalandığı açıklandı.
RUBNS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Haziran’da toplanacak.
TURSG - Şirket paylarının geri alınmasına ve 35.000.000 adet paya karşılık 300 milyon TL kaynak ayrılmasına karar
verildiği açıklandı.

