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GÖZLER BUGÜN FOMC’DE OLACAK
Borsa Istanbul dün %0,05 düşüş ile 2.508,91 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün
içi en yüksek 2.533,41 seviyesini görürken en düşük 2.489,82 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones
%0,50 , S&P 500 %0,38 düşerken Nasdaq %0,18 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,25, DAX %0,91 ve CAC
40 %1,20 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
ABD Merkez Bankası Fed bugün TSİ 21:00’de faiz kararını açıklayacak. Akabinde Jerome Powell TSİ 21:30’da basın toplantısı
düzenleyecek. Beklentiler faiz aralığının 50 baz puan artışla %1,25-%1,50 bandına çıkarılması yönünde fakat 75 baz puan artış
bekleyen kurumlar da mevcut. Bu kurumlar arasında Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank da yer alıyor.
Powell mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Toplantısı’nda bu toplantı ve temmuz ayı için 50 baz puanlık faiz artışı sinyali vermişti
ancak ABD’de tüketici enflasyonunun %8,6 ile 40 yılın zirvesinde açıklanmasının ardından çok sayıda kurum tahminini yukarı
çekerken, vadeli işlemlerde de 75 baz puanlık artış fiyatlanmaya başladı. Wall Street Journal’da bu hafta çıkan, Fed yetkililerinin
75 baz puanlık bir artışı onaylayabileceği yönündeki haber de bu beklentileri destekledi. Fed’in faizi 75 baz puan artırması halinde
bu, 1994 yılından bu yana en güçlü artış olmasının yanı sıra adımlarının sinyalini genel olarak önden veren ve kademeli adımları
tercih eden Fed’in iletişiminde de bir değişim anlamına gelecek.
Diğer yandan Çin Merkez Bankası, orta vadeli politika faiz oranını bu ay da değiştirmedi. Banka, orta vadeli politika faiz oranını
beklendiği gibi yüzde 2,85 seviyesinde tuttu. Genişlemeci politika izleyen Merkez Bankası Fed öncesi temkinli duruş sergileyerek
faizleri sabit tuttu.
Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımlar azalırken, Türkiye’den yurtdışına giden yatırımların oranı yükselişini sürdürüyor. Bu yılın
Ocak-Nisan döneminde 1 milyar 684 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul yatırımlarından olmak üzere, net yabancı yatırım girişi 2
milyar 545 milyon dolar düzeyinde oldu. Aynı dönemde Türkiye’den yurtdışına giden doğrudan yatırım tutarı 1 milyar 535 milyon
dolar oldu.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi takip edilecek. Yurt dışında ABD çekirdek perakende satışlar, ham petrol stokları, Fed faiz
kararı ve FOMC basın toplantısı takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,05 düşüşle 2.508,91 seviyesinde tamamladı. Endekste 38 hisse yükselirken 55 hisse
düşüş gösterdi. 33,28 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,00, sınai endeksi ise %0,18 düşüş
gösterdi. Fed’in şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisiyle küresel borsalarda satış baskısı devam ederken, endeks
dünya borsalarından pozitif ayrışarak yatay bir seviyeden kapattı. Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan Fed kararında biz
50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. Bununda endekse etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda
endeks, güçlü destek bölgesi olan 2.500 seviyesinin altına sarksa da kalıcı olamadı. Endekste bugün 2.500 seviyesi takip
edilmeye devam ediyor olacak. Endeks 2.500 seviyesinin altında kalıcı olursa aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.530 ve 2.540 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.500 ve 2.480 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.530 / 2.540 / 2.550
Destekler: 2.500 / 2.480 / 2.460
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,62 düşüşle 2.811,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.855,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.881,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda aşağı
yönlü hareketini sürdüren kontratta bugün 2.800 seviyesi takip ediliyor olacak. 2.800 seviyesinin altına doğru oluşabilecek
hareketlerde 2.780 seviyesi yeniden test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2.840 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi
olarak karşımıza çıkıyor. 5 gündür geri çekilen kontratta yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemizi için 22 günlük üssel
ortalamasının üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.830 ve
2.845 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.800 ve 2.780 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.830 / 2.845 / 2.860
Destekler: 2.800 / 2.780 / 2.760
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2020

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,06 düşüşle 17,6310 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,8170 TL
seviyesini görürken en düşük 17,5924 TL seviyesini gördü. Bugün gerçekleşecek Fed toplantısı doların seyrini belirleyecek
bir gelişme olacak. Dolar endeksinin 105 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam
ediyor. Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, ABD’de Fed toplantısı ile birlikte perakende satışlar, New York
Fed sanayi endeksi verileri açıklanacak. Teknik olarak baktığımızda 17,81 TL üzerinde tutunmakta zorlanan kontratta, bugün
17,50 TL seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat %100 Fibo düzeltme seviyesi olan 17,16 TL’nin üzerinde kaldığı sürece yukarı
yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Kontratta teknik göstergeler ise olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,70 ve 17,81 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 17,60 ve 17,50 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 17,70 / 17,81 / 17,90
Destekler: 17,60 / 17,50 / 17,40
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,89 düşüşle 1.812,85 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
105 seviyesine kadar yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,50 seviyelerini test etmesi kontratta baskı
oluşturmaya devam ediyor. Kontratta bu akşam Fed toplantısı takip ediliyor olacak. Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz
artışının kontrat üzerinde sınırlı etkisinin olmasını bekliyoruz. Kontrata teknik olarak baktığımızda, güçlü direnç bölgesi olarak
gördüğümüz 1.830 doların üzerinde açılış yapsa da kalıcı olmadı. Gelen satış baskısıyla birlikte ara destek seviyesi olarak
verdiğimiz 1.810 dolar seviyesine doğru geri çekilen kontrat, 1.830 doların altında kaldığı sürece aşağı yönlü satış baskısı
devam edebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.820 ve 1.830 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.810 ve 1.800 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.820 / 1.830 / 1.835
Destekler: 1.810 / 1.800 / 1.795
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AKGRT - 2022 yılının ilk 4 ayında sağlık alanında 5,3 pazar payına ulaşan şirketin, tamamlayıcı sağlık
sigortasında %356 büyüme elde ettiği medyada yer aldı.
ARENA - Şirketin İnfinix marka cep telefonu ve aksesuarlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin
distribütörlük anlaşması imzaladığı açıklandı.
AYDEM - EPDK’nın kararı kapsamında Söke RES'in kurulu gücünün Eylül 2022’ye kadar geçerli olmak üzere
%15 artırılarak 51,75 MWe'ye yükseltildiği açıklandı.
BRKSN - Şirket tarafından Skumtech SA şirketinin paylarının %50‘sinin satın alınmasına ve bu kapsamda İyi
Niyet Anlaşması imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
DENGE - Şirketin iştiraki Site Lojistik ile TYG Market Ve Elektronik. arasında TYG Market’e depolama ve
nakliye hizmetleri sunulmasıyla ilgili iş birliği yapmak üzere görüşmelere başlandığı açıklandı.
GESAN -Şirketin Türkiye Şeker Fabrikaları Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası'ndan Ereğli Şeker Fabrikası OG
Tesisi İçin ve Eskişehir Makine Fabrikası OG Tesisi için SF6 Gazlı Metal Enclosed Hücre' alımına yönelik 6,3
milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı. Ankara Sincan’da bulunan 30.000 m 2 ’lik arsa üzerinde inşaasına
başlanan 15.600 m 2 ’lik ilk etabı tamamlanan fabrika binasında şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji
bünyesinde faaliyet gösterecek güneş paneli fabrikası kurulmasına karar verildiği açıklandı.Şirketin Sem - As
Gıda Turizm’in Ankara’daki tesislerine Çatı Öztüketim GES yapılması kapsamında 385.000 dolar bedelle
anlaşmaya varıldığı açıklandı.
ITTFH - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya
başvuru yapıldığı açıklandı.
MAKIM - Şirket payları 17 Haziran'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

