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FAİZ AÇIKLAMALARI RİSKLİ VARLIKLARA BASKI OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul dün günü %0,85 yükselişle 2.568,76 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 43 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.585,78 seviyesini görürken en düşük 2.554,28 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,54 , S&P 500
%0,75 ve Nasdaq %0,72 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,98, DAX %0,33 ve CAC 40 %0,77 düşüşle kapattı. Asya
piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Merkez bankalarının sıkılaşma mesajları gölgesinde riskli varlıklardan çıkış sürüyor. Asya Pasifik hisseleri düşüşlerini ikinci güne taşırken, virüs
önlemlerinin sertleştiği Hong Kong Hang Seng endeksi yazının yazıldığı sıralarda %1,6 ile olumsuz ayrışıyor. ABD’de kuvvetli gelen ISM verisi
sebebiyle Fed’in daha hızlı sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceği düşüncesi hisse endekslerini aşağı çekti. Çarşamba gününü %0,75 düşüşle
kapatan S&P 500’de vadeliler bu sabah yatay seyrediyor. Tahvillerde de kayıp sürerken, ABD 10 yıllık getirisi %2,90’a yükseldi. Gelişen ülke
para birimlerinde kayıp sürerken Türk Lirası bu sabaha karşı dolara karşı %0,2 geriliyor. Sabah saatlerinde Dolar/TL 16,41-16.42 seviyelerinde
işlem görüyor. Bugün yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı aldığı toplantının özetleri izlenecek. ABD mayıs ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisi
15:30’da yayımlanacak.
St.Louis Fed Başkanı James Bullard, bu yıl enflasyonu aşağı çekmek için faizlerin %3,5’e yükseltilmesi gerektiğini belirterek, bu faiz artışlarının
gelecek yıl veya 2024’te geri alınabileceğini söyledi. Economic Club of Memphis konferansında konuşan Bullard 2019’da Kovid-19 pandemesi
öncesi Fed efektif faizinin %1,55, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %1,86 ve mortgage faizlerinin %4’ün altında olduğunu hatırlatarak “Bu bize
enflasyon kontrol altına alındıktan sonra faizlerin hangi seviyede istikrar kazanacağı konusunda bir gösterge veriyor” dedi. Bullard eldeki verilere
göre, gerektiğinde eylülde de 50 baz puanlık faiz artışı yapılabileceğini belirtirken, enflasyonun kontrol altına alınması durumunda ise 2023 ve
2024’te faiz indirimleri görülebileceğini sözlerine ekledi. Fed’in ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap’ta ise
büyümenin bazı kesimlerde yavaşladığı not edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD dolarının küresel döviz rezervlerindeki payının geçen yılın son çeyreğinde yüzde 59'un altına inerek düşüşünü
sürdürdüğünü, doların küresel ticaretteki, uluslararası borç ve banka dışı borçlanmadaki kullanımının ABD'nin ticaret, tahvil ihracı ve uluslararası
borçlanma ile borç verme payını hala geride bıraktığı ancak merkez bankalarının bir zamanlar olduğu ölçüde doları rezervlerinde tutmadığını
ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önümüzdeki günlerde Brüksel’de Türk, İsveçli ve Fin yetkililerle bir toplantı gerçekleştirebileceklerini
söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak açıklama yapan Stoltenberg, “İlerleme kaydedeceğimizden eminim. Tüm üyeler NATO’nun
genişlemesinin büyük bir başarı olduğundan hemfikir” dedi.
Yarın yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. Beklentiler enflasyonun Mayıs ayında yıllık yüzde 76,2 seviyesine yükselmesi yönünde.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ADP Tarım dışı istihdam verisi, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri
takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,85 yükselişle 2.568,76 seviyesinde tamamladı. Endekste 67 hisse yükselirken 30
hisse düşüş gösterdi. 42,79 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,19, sınai endeksi ise %0,96
yükseliş gösterdi. Gün içerisinde 2.585 seviyesinin üzerini görerek rekor kıran endeks, dünya borsalarından pozitif ayrışmaya
devam edem ediyor. Enflasyona dair yeni bir finansal ürünün çıkabileceğine dair beklentilerin azalması endeksi yukarı yönlü
desteklemeye devam ediyor. Bugün ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks günü tarihinde gördüğü en
yüksek seviyeden kapattı. Endeksin yukarı yönlü hareketinin devamı açısından geçmekte zorlandığı 2.585 seviyesi takip
ediliyor olacak. 2585 seviyesi aşılabilirse 2.600 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2.550 seviyesi güçlü destek
bölgesi olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.585 ve 2.600 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.550 ve 2.535 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.585 / 2.600 / 2.610
Destekler: 2.550 / 2.535 / 2.525
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,22 yükselişle 2.974,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 3.008,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.953,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 3.000
seviyesini kırarak daha önce gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkan kontratta yukarı yönlü hareket devam ediyor. Teknik
göstergelerinde olumlu sinyal verdiği kontratta hacmin yatay kalması dikkat çekti. Kontratta yukarı yönlü seyrin devamı
açısından bugün 3.000 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise 2.955 seviyesi önemli destek bölgesi olarak
karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.990 ve 3.000 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.955 ve 2.940 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.990 / 3.000 / 3.015
Destekler: 2.955 / 2.940 / 2.930

2 Haziran 2022

2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,78 yükselişle 16,9205 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 16,9680 TL
seviyesini görürken en düşük 16,7712 TL seviyesini gördü. Dolar kurunun 16,45 TL seviyelerini test etmesi kontrat kontratta yukarı
yönlü baskı oluştururken yukarı yönlü hareket sınırlı kalmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ve merkez
bankalarından gelen sıkılaşma yönündeki mesajları kontrattaki baskıyı artırabilir. Bugün ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği ve
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda geçmekte zorlandığı 16,85 TL
seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde tutunabilirse 17 TL seviyesi test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde
16.85 TL seviyesi önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 16,85 TL seviyesine doğru oluşabilecek hareketlerde tepki alışları
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,95 ve 17,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 16,85 ve 16,80 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 16,95 / 17,00 / 17,04
Destekler: 16,85 / 16,80 / 16,77
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,31 yükselişle 1.855,35 seviyesinde tamamladı. Merkez
bankalarının sıkılaşma mesajları ve ABD dolar endeksinki yükseliş kontrattaki yukarı yönlü hareketi sınırlamaya devam ediyor.
Bugün ABD ADP tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi ve Federal Açık Piyasa
Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.835 dolar seviyesinden destek
bulan kontrat gelen alımlarla birlikte günü gördüğü en yüksek seviye olan 1.856,6 seviyesine yakın bir bölgeden kapattı.
Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.860 dolar seviyesinden tepki satışları görülebilir. olası aşağı
yönlü hareketlerde ise 1.850 dolar seviyesi destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta teknik göstergeler karışık sinyal
vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.860 ve 1.865 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.850 ve 1.845 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.860 / 1.865 / 1.870
Destekler: 1.850 / 1.845 / 1.842
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AKSA: Aksa Akrilik, fizibilite çalışmaları ve pazar analizleri sonrasında fabrika liman sahasında yeni bir iskele yapımı
yatırımından vazgeçti.
ADESE: Adese Gayrimenkul'un %35 paya sahip olduğu "Arma 7 Renk" projesinde inşaat faaliyetleri başladı.
SUNTK: Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in atık su dönüşümü tesisi için sözleşme imzaladı.
AKENR: Akenerji'nin Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde Mart ayı içinde başlayan planlı bakım çalışmaları
başarıyla tamamlandı.
BIOEN: Biotrend'in sermayesinin %2,17'lik bölümünün Doğanlar Yatırım Holding tarafından Osman Nuri Vardı'ya
devredilmesine ilişkin bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.
DOBUR payları 02/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
MZHLD payları 02/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat
işlem yöntemi ile işlem görecek.

