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GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü % 0.58’lik artışla 1.390,58 puandan tamamlarken işlem hacmi 11.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Usd/Try hafif alıcılı bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde geri çekilme sürerken dolar endeksi son 3 ayın zirvesine çıktı ancak tahvil faizlerindeki azalış nedeniyle Türk Lirası ve gelişmekte olan ülke kurlarının bundan çok etkilenmediğini izledik. Ancak ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde tekrar yükselişin başlaması halinde kurlarda sert alımlar görülebilir buna dikkat edeceğiz.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Dün akşam gelen Fed toplantı tutanaklarında yakın zamanda tahvil alım programının azaltılmaya başlanacağının ifade edilmesi küresel borsaların bir miktar geri çekilmesine sebep olurken
bugün BİST100 buna paralel geri çekilebilir. BİST100’de 1400 seviyesi bugün için kritik bir bölgeyi oluşturmakta.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi ancak akşam Fed toplantı tutanakları izlendi. 15-16 Haziran’da gerçekleşen Fed faiz toplantısının tutanaklarına göre üyeler parasal genişlemeyi azaltmaya nasıl başlayabileceğini tartıştı.
Bazı üyeler mortgage tahvillerinin hazine kağıtlarından hızlı azaltılmasını savundu ve bu konuda görüş ayrılığının yaşandığı ifade edildi. Tutanaklarda birkaç katılımcının, Fed faiz oranları için ileri dönük yönlendirmede ortaya
koydukları ekonomik şartların Mart ayında öngörülenden biraz daha erken yakalanabileceğini belirtirken birçok katılımcının ise, ekonomik görünüm etrafındaki belirsizliğin arttığını ve istihdam piyasası ile enflasyonun
sonuçları konusunda güçlü sonuçlara varmak için çok erken olduğunu vurguladı. Genel olarak tutanaklarda ekonomik ivmenin iyi olduğu, enflasyonun yukarıya doğru devam ettiği ancak bunun geçici olduğu ve istihdamda
tam olarak toparlanma görmedikleri enflasyonun yoldan çıkması yada istihdamda daha sert artış görülmesi halinde tahvil alım programının azaltılmasına başlanacağı sonucu çıktı. Buna rağmen dün dünya genelinde tahvil
faizlerinde sert düşüş yaşandı gelen açıklamalar tahvil piyasanın toparlanmasına yetmedi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de daha fazla mali desteğin uygulamaya konmasının enflasyonist baskıları artıracağına işaret
etti ve faiz oranlarında beklenenden erken bir artışı gerektirebilecek uzun süre enflasyon artışı riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Georgieva, ABD'de faiz oranlarının yükseltilmesi halinde bunun global finansal
şartlarda keskin bir sıkılaşmaya ve gelişmekte, kalkınmakta olan ekonomilerden ciddi sermaye çıkışlarına yola açabileceğini de vurguladı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım
programını azaltmaya başlamanın zamanının yaklaştığını söylerken varlık alımı azaltımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tarih vermedi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 1.29 seviyesine düşerek son 5 ayın en düşük
değerini gördü. Ancak dolar endeksinde yükseliş hakimdi. Tahvil faizlerindeki düşüşe karşılık dolar endeksinin yükselmesi bize tahvilde düşüşün geçici bir unsur olacağını da göstermekte. Bu yüzden güçlü dolar egemenliği
beklentimiz devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert bir şekilde düşmesinin ardından borsalar bundan pozitif etkilenirken S&P ve Nasdaq tarihi rekorlarını yenilemesinin ardından satış yaşasa da ABD endeksleri
günü alıcılı kapattı.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 345K’ya düşmesi beklenirken pandemi sonrası en düşük seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Buda bize ABD’de istihdamda toparlanmanın devam ettiğini göstermekte.
Ancak istihdamdaki toparlanmanın hızlanmaması Fed’in tahvil alım programının azaltılması noktasında işleri biraz ağırdan almasını sağlamakta. İstihdamda toparlanma ne kadar hızlanırsa Fed’de tahvil alım programının
azaltılmasına o kadar erken başlayacaktır. Bunun dışında bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 4 milyon varil azalması bekleniyor. Gçen hafta toplanan OPEC+ grubu
petrol üretiminin kesintisinin azaltılması noktasında anlaşamamıştı. Anlaşmanın çıkmaması yani üretim kesintisinin sürmesi talepteki artışla birlikte petrol fiyatlarının aşırı yükselmesine sebep olmuştu. Ancak şu anda
gerginliğin giderek azaldığını ve petrolde de 2 gündür satışların geldiğini görüyoruz. Ancak üretim kesintileri azalmaz yani anlaşma olmaz ise petrol talebine bağlı olarak petrol fiyatları artabilir. Bu da enflasyonu tetikleyici
unsur olmaya devam edecektir. Bu cephedeki gelişmeler başta borsalar olmak üzere fiyatlamaların belirlenmesini sağlayabilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesi dolar endeksinin gücünü korumasıyla düşüşünü sürdürürken Eur/TL’de satıcılı seyretti. Avrupa borsaları tahvil faizlerindeki düşüşten etkilenerek
günü alıcılı tamamladı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri, enflasyonu “orta vadede yüzde 2’ye yakın ama bu seviyenin altında tutma” hedefini yüzde 2’ye yükseltecek ve gerektiğinde bu seviyenin üzerine çıkmasına
izin verecek şekilde güncelleme konusunda uzlaştı. AB Komisyonu, koronavirüsü karşı aşılamada sağlanan ilerleme ve buna bağlı olarak tedbirlerin gevşetilmesi sonrası Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini 2021 yılı için %
4,3'ten % 4,8'e çıkarırken, 2022 beklentisini de % 4,4'ten % 4,5'e yükseltti. Enflasyonda ise 2021 yılı için % 1.7’den % 1.9’a, 2022 yılı için % 1.3’ten % 1.4’e revizeye gitti.

Bugün Euro Bölgesi’nde daha önce gerçekleştirilen faiz kararında ilişkin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Para Politikası Toplantı Tutanakları’nı izleyeceğiz. ECB, 18 aydır devam ettirdiği stratejik gözden geçirme
konusunda 25 üyenin bugün Frankfurt'ta yaptıkları toplantılarından çıkan sonuçları bugün Türkiye saati ile 14.00'da açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise saat 15.30'da basın toplantısı
düzenleyecek.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1379 seviyesinin
altında önce 1368 ve arkasından 1351 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1392 direncinin kırılması halinde önce
1400 ve arkasından 1416 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1536 seviyesinin kırılması halinde önce 1553 ve
arkasından 1562 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1523 desteğinin altında önce 1506 ve
arkasından
1495
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6525 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.5880 ve arkasından 8.5420
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.7130 direncinin üzerinde önce 8.7640
ve arkasından 8.7990 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1797 seviyesinin
altında önce 1783 ve arkasından 1773 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1804 direncinin kırılması halinde önce 1815
ve arkasından 1824 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKBNK AKBANK – 112 gün vadeli 1,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi. 6 Temmuz tarihinden itibaren bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun nedeniyle kesintiler olduğu, medyada yer alan siber saldırı olayının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Banka
tarafından tüm erişim kanallarının hizmete açıldığı belirtildi.
#AKYHO AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
#AVGYO AVRASYA GMYO – Ankara Yenimahalle’deki apartmanın alım işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

#DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG – Şirket iştiraki Toprak Yenilebilir’in Niğde’de kurulu Mislina 13 Enerji’yi 1,3 milyon dolar bedelle satın aldığı açıklandı.
#TCELL TURKCELL – Şirket bağlı ortaklığı Lifecell Ventures'nin, 1,74 milyar euro olan sermayesinin, 9,7 milyon euro artırılarak 1,75 milyar euroya çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımında, sermaye taahhüdünün tamamının Turktell Bilişim tarafından
ödendiği açıklandı.
#ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK – Hacı İsmail Kurtul ve Kurteks Tekstil ile imzalanan 50 MWp gücünde Güneş Elektrik Santrali Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi kapsamında, İtalya, Sicilya’da yer alan 53.1 MWp gücündeki Castello GES Pojesi'nin
arazi geliştirme, teknik inceleme ve proje çalışmalarının tamamlanarak ve lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Terna'ya resmi başvurunın Margün Enerji 'nin İtalya şubesi adına yapıldığı açıklandı.
#ISCTR İŞ BANKASI (C)– Banka aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, kurucu paylara ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali ve 2021'de yapılan Genel Kurul'da
kurucu paylara dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi talepleriyle dava açıldı.
#KARSN KARSAN – Şirketin %28,59 pay sahibi olduğu Menarinibus markalı otobüslerin tüm marka haklarına sahip, İtalya merkezli ve 21,1 milyon euro sermayeli IIA şirketinin sermaye artırımına 4,7 milyon euro katılım sağlandığı açıklandı.
#KOZAL KOZA ALTIN – Medyada yer alan Çanakkale Merkez’de yapılması planlanan Altın-Gümüş Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili yöre halkını bilgilendirme amaçlı Halkın Katılımı Toplantısının yapılamadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
#KATMR KATMERCİLER – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 165 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 150 milyon TL’sinin şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında, 24,5 milyon TL’sinin işletme sermayesi
ihtiyacında, 15 milyon TL'sinin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,15 milyon TL’sinin makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,10 milyon TL’sinin ise dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında
kullanılmasının planlandığı açıklandı.
#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
#RTALB RTA LABORATUVARLARI – Covid PCR Testinin Ürün Takip Sistemi'ne kaydının gerçekleştirildiği açıklandı.
#TAVHL TAV HAVALİMANLARI – Şirket tarafından işletilen havalimanlarında 2021’in ilk 6 ayında hizmet verilen yolcu sayısının 2020’nin %14 üstünde gerçekleştiği ve portföye 2021 Mayıs ayında eklenen Almatı’nın yolcu katkısı hariç bakıldığında altı aylık
büyümenin %5 olduğu açıklandı.
#KARYE.HE KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile 9 – 12 Temmuz’da halka arz edilecek.
#MANAS.HE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile 13 – 14 Temmuz’da halka arz edilecek.
#ESCAR.HE ESCAR FİLO KİRALAMA – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.
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

