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BIST-100: 

 

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (Kurul) planlı takvime göre gerçekleştirdiği 
Mayıs Ayı toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusunda, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Yayımlanan basın duyurusu ardından 
TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede değer kazanımlarının yaşandığı izlendi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 
haftanın dördüncü işlem gününü % 0,54 değer kazanarak günü 1.427 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 19,9 
milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi % 1,01 ve holding endeksi % 0,22 değer kazandığı günde, sektör 
endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,95 ile madencilik, en çok kaybettiren ise % 4,44 ile finansal kiralama, 
faktoring olduğu görüldü. Yeni işlem gününde global piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 
endeksinin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.  

Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda ise Almanya Sanayi Üretimi ve ABD’de açıklanacak 
olan Tarım Dışı İstihdam (TDİ) data kompozisyonu yakından izlenecek. Gün içerisinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takibimizde olacak. Yeni işlem gününde, Sabah saatlerinde Asya seansında işlem 
gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmeleri birçoğunda fiyatlama davranışlarında kısa vadede risk iştahının 
seyrine bağlı olarak toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor. 

Teknik olarak bakıldığında; endekste toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda kısa vadede 1436-1450 direnç 
bölgesi olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise kısa vadede 1418-1412 destek bölgesi olarak izlenebilir.   
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USDTRY Teknik Görünüm: 

 

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (Kurul) planlı takvime göre gerçekleştirdiği 
Mayıs Ayı toplantısı ardından yayımlanan basın duyurusunda, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Yayımlanan basın duyurusu ardından 
TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede değer kazanımlarının yaşandığı izlendi. Teknik olarak bakıldığında, kurun yeni 
işlem gününe 8,2824 seviyeleri civarında başladığı izleniyor. Sabah saatlerinde kur fiyatlamalarında yataya yakın 
hareketlerin yaşandığı görülüyor. Gün içerisinde, ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Değişimi veri seti takip 
edilecek. Kur fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda kısa vadede 8,35-8,40 TL direnç 
bölgesi olarak takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 8,20-8,12 destek 
bölgesi olarak izlenebilir.  
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EURUSD Teknik Görünüm: 

 

Teknik olarak baktığımızda, paritenin haftanın son işlem gününe 1,2062 seviyeleri civarında başladığı izleniyor. Sabah 
saatlerinde paritenin yatay bölgede hareket ettiği görülüyor. Teknik olarak, paritenin 50 günlük üssel hareketli 
ortalaması olan 1,1990 seviyesi psikolojik değer olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 
kısa vadede 1,1970-1,1950 destek bölgesine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Olası, toparlanma eğiliminin 
gündeme gelmesi durumunda ise 1,2100-1,2150 direnç bölgesi olarak izlenebilir.  
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ONS ALTIN TEKNİK GÖRÜNÜM: 

 

Teknik olarak incelediğimizde, kıymetli metalin yeni işlem gününe 1814 $ civarında başladığı görülüyor. Sabah 
saatlerinde, kıymetli metalin fiyatlamalarda hafif alıcılı hareket ettiği izleniyor. Teknik olarak, ons altının 200 günlük 
ağırlıklı hareketli ortalaması olan 1811 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1832-1850 $ direnç bölgesine 
doğru hareketler hız kazanabilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1800-1792 $ destek bölgesi olarak izlenebilir.  
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