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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Cuma akşamı kapanışta Moody’s’in kredi notu ve görünümüne dair açıklama yapması bekleniyordu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi
notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı. Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendirmeyi sürdürüyor. Cuma günü ABD’den gelecek verilerin yurtiçi yansımaları merak ediliyordu. Ancak
piyasaların gelen verileri fiyatladığını söyleyemeyiz. Şu an dikkatler 15-16 Haziran’da açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. BİST100 endeksi Cuma gününü % 0,34 değer kazanarak 1.432,93 puandan
tamamlarken toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 3,07 ile madencilik olurken en çok kaybettiren ise % 1,73 ile turizm oldu. Usd/Try ise günü satıcılı
tamamladı.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Hazine ve Maliye Bakanlığı Pazartesi günü 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Birinci ihalede 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecekken ikinci
ihalede de 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş beklenilen noktada ve enflasyonun sürdüğü bir ortamda gelen
talepler borçlanma açısından tahvil ihalelerinin faizlerini nasıl etkileyecek izleyeceğiz. NATO toplantısı nedeniyle Bakanlar Kurulu 10 Haziran’a alınırken NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderleriyle yapacağı
konuşma ön plana çıkacak. Özellikle 14 Haziran’da yapılacak olan Biden-Erdoğan görüşmesi merakla bekleniyor.
ABD: Cuma günü ABD’de istihdam noktasında önemli veriler açıklandı. Tarımdışı istihdam beklentilerin altında 559K olarak gerçekleşirken işsizlik oranı beklentilerden pozitif % 5.8’e geriledi. ABD’de istihdamda
toparlanmanın hızla sürdüğü görüldü. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda % 0.5 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda benzer şekilde beklentilerin üzerinde % 2.0 artış gösterdi.
Fed’in faiz kararı öncesi enflasyonun tahvil alım programıyla Fed’in para basmasını zorlaştırdığı bir ortamda istihdamda halen 8 milyon kişinin istihdam edilmemesi sorun oluşturuyor. Ancak istihdamdaki toparlanmanın
devam etmesi Haziran ayında Fed yetkililerinin tahvil alım programını tartışmasına neden olabilir. Tahvil alım programının azalımına işaret edilmesi dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesini sağlayacaktır.
Ancak bunun öncesinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin işsizlikle mücadele noktasında başarılarını gösterdiğini söyledi. Biden, "İstihdamda daha fazla toparlanma işareti de var.
İmalatta da 15 yılın en iyi seviyelerine geldik" şeklinde konuştu. Biden’ın 4 trilyon dolar değerinde yeni teşvik paketinin tartışmaları sürerken Cumhuriyetçiler’in bu paketi desteklemeyeceği ifade edilmekte. ABD Başkanı Joe
Biden'ın Cumhuriyetçiler ile üzerinde anlaşamadığı ancak Kongre sürecini Çarşamba günü Temsilciler Meclisi ile başlatmayı planladığı altyapı yatırım paketinin Senato'da ciddi direnç ile karşılaşabileceği söylenmekte. Ayrıca
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Cumhuriyetçiler ile bir uzlaşma olmasa bile Başkan Biden'ın altyapı yatırım paketinin Çarşamba günü Temsilciler Meclisi gündemine geleceğini söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise
yaptığı açıklamalarda 4 trilyon dolarlık harcama planının ABD ekonomisi için iyi olduğunu harcama planının enflasyona neden olsa da bu plandan vazgeçilmeyeceğini kaydederken artan faiz oranlarının toplum ve Fed için
pozitif olabileceğini belirtti. ABD’nin para politikasının güçlü bir şekilde sürdüğünü ve para politikasının enflasyon riskleri ile başa çıkabileceğini vurguladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı devam ederken tahvillerin
% 1.57 seviyesine gerilemesi Cuma günü dolar endeksinin de değer kaybetmesine neden oldu. ABD borsaları ise Biden’ın yeni teşvik paketi ve Yellen’in söylemlerini olumlu karışlayarak günü alıcılı kapattı.

Bugün ABD’de veri akışı sakin.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin altında % 3.1 azalırken bu düşüşün korona virüs sınırlamalarının devam etmesinden de kaynaklandığı belirtildi. ABD’den gelen
iyimser verilere rağmen dolar endeksinin değer kaybetmesi Eur/Usd paritesinin Cuma günü alıcılı olmasını sağlarken Eur/Try ise günü yataya yakın düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları gelen teşvik açıklamalarının etkisiyle
ABD endekslerine ayak uydurarak günü yükselişe tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güven endeksinin 25.5 puan gelmesi bekleniyor. Euro Bölgesi ekonomisindeki toparlanma devam ediyor. Sentix tüketici güven endeksi de pandemi başladığından bu yana en yüksek
seviyeye ulaştı. Korona virüs kısıtlamalarının ekonomilere olumlu yansıdığını söylememiz gerekirken ancak bunun tüketici harcamalarındaki artış nedeniyle enflasyona sebep olacağının da altını çiziyoruz. Bu noktada Avrupa
Merkez Bankası’nın nasıl bir yol izleyeceği piyasalar tarafında belirleyici olabilir.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1427 seviyesinin
altında önce 1414 ve arkasından 1397 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1433 direncinin kırılması halinde önce
1443 ve arkasından 1460 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1550 seviyesinin kırılması halinde önce 1560 ve
arkasından 1580 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1534 desteğinin altında önce 1520 ve
arkasından
1498
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6500 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.6180 ve arkasından 8.5875
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.6840 direncinin üzerinde önce 8.7200
ve arkasından 8.7700 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1882 seviyesinin
altında önce 1873 ve arkasından 1865 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1896 direncinin kırılması halinde önce 1909
ve arkasından 1916 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AYDEM AYDEM ENERJİ - 300 MW hibrit kapasite yatırım planı kapsamında hibrit yatırımı için santral sahalarının genişletilerek 600 MW'a çıktığı, GES yatırımları için de ÇED süreçlerinin başladığı açıklandı.
#BALAT BALATACILAR BALATACILIK - Sermaye artırımına ilişkin aracı kurum ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
,
#BMSCH BMS ÇELİK - Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
#DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA - KKTC'de Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti. unvanlı, 50.000 euro sermayeli şirketin tescil edildiği açıklandı.
#EGGUB EGE GÜBRE - Şirket tarafından, Nitron Group LLC ve Dreymor PTE LTD firmaları aracılığı ile ihraç edilmek üzere yaklaşık 20.000 ton ve 8 milyon dolar bedelle kompoze gübre ihracat siparişi alındığı açıklandı.
#ISGSY İŞ GİRİŞİM - Şirket bağlı ortaklığı Toksöz Spor'un 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında 6 numaralı gündem maddesinde alınan yönetim kurulunun yapısı ve üyelerin seçimine ilişkin esas sözleşme tadili kararının iptali talebiyle açılan davanın istinaf
yolu açık olmak Toksöz lehine sonuçlandığı açıklandı.
#INVEO İNVEO YATIRIM - Şirket iştiraki Finveo MN tarafından Karadağ Sermaye Piyasaları Otoritesine lisans güncelleme başvurusunun Avrupa Birliği regülasyonuna paralel, Piyasa Yapıcılık, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi yetkisi alarak faaliyet
kapsamının genişletilme işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
#KOZAA KOZA MADENCİLİK - Şirketin Konak projesine ilişkin olarak sondajlar sonucunda elde edilen kaynak miktarının rezerve dönüşmesi amacıyla sondaj çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği, öncelikle 23 lokasyon da sondaj yapılacağı, sondajların
derinliğinin 800 m ile 850 m arasında olmasının hedeflendiği, sondajların 5 sondaj makinası ile Haziran ayında başlaması ve 5 aylık süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.
#KOZAL KOZA ALTIN - Şirketin Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili ÇED olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
#MAALT MARMARİS ALTINYUNUS - Divan Talya Oteli ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya Muratpaşa'daki Maliye Hazinesi adına tescil edilen 307,68 ve 287,91 m 2 'lik alanların 6,0 milyon TL bedelle satın alınması ile ilgili yapılan başvuru Bakanlık
tarafından uygun bulundu.
#PGSUS PEGASUS - Kobirate ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilendiği açıklandı.
#TUCLK TUĞÇELİK - Borsa tarafından şirket paylarına 6 Temmuz'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
#UNLU ÜNLÜ&CO - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak
#YATAS YATAŞ - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul'da onaylandı.
#YKBNK YAPI KREDİ BANKASI - 30 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildi.
Burada yer alan bilgiler ACAR Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Acar Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Acar Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif
hakları Acar Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir. Bu içerik, açık iznimiz olmaksızın başkaları tarafından herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez

