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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü % 1,27 değer kaybederek günü 1.372,98 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 10,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 0,39 ile inşaat, en çok kaybettiren ise % 2,73 ile metal, ana sanayi oldu. Usd/Try’de yatay hareketler görüldü. TCMB’nin açıkladığı verilere göre
yabancı yatırımcılar, 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Yabancıların son dönemde borsaya ilgisi oldukça azalırken BİST100’den
yabancı çıkışının devam etmesi hem işlem hacimlerini geriletiyor hem de borsanın tekrar eski gücüne kavuşmasına engel oluyor. Bugün borsadaki satışların devamını bekliyoruz. Kurlarda her ne
kadar alış görülmese de kur üzerinde yükseliş baskısı sürüyor.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait cari açık verileri açıklanacak. Cari dengenin 3.03 milyar dolar açık vermesi açık vermesi bekleniyor. Bu yıl altın ithalatının azalması ile bir miktar cari açıkta
gerileme görsekte cari açıkta otomotiv sektörü baskısı, turizm gelirlerindeki azalış ve ithalatın baskısı gibi sebeplerle beklenen iyileşme yaşanmayabilir.
ABD: Dün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 373 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 345 bin kişi olacağı şeklindeydi. ABD'de istihdamda toparlanma devam ediyor.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Delta varyantının ve dünyanın bazı ülkelerinde düşük aşılanma oranlarının global toparlanma için tehdit yarattığını belirtti ve ABD ekonomisine parasal
desteği kaldırmak konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı. Daly daha önceki açıklamalarında tahvil alım programının azaltılmasını isteyen üyeler arasında yer almıştı. ABD’de 10 yıllık tahvil
faizleri dün bir ara % 1.2460 seviyesine kadar gerilerken 16 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gömüş oldu. Ancak tahvil faizleri bugün tekrar yükselerek % 1.33 seviyesinden işlem görmekte.
ABD’de Fed, piyasalardaki oynaklığı azaltmak için tapering konusunu yavaştan alırken bu 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak dünya genelinde yaşanan enflasyon baskısı ABD 10
yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselmesini sağlayacaktır. Bu yüzden bu cephede yatırımcıların düşüşlerde biraz dikkatli davranması gerekmektedir. Bu durum önümüzdeki günlerde küresel bazda
doların daha da güçlenmesini sağlayacak bir unsur olarak önümüzde durmakta. ABD borsaları ise Delta varyantı endişelerinin artması ve günlük vaka sayılarında görülen ciddi artışın endişe
yaratması nedeniyle düşüş yaşadı.
Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne ve Mali Hizmetler Meclisi Komitesi'ne sunacağı Fed Para Politikası Raporu’nun etkilerini takip edeceğiz.
Rapor, para politikasının yürütülmesine ve ekonomik gelişmelere ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin tartışmaların bir özetini sunmaktadır.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dün Euro Bölgesi’nde stratejiyi gözden geçirme toplantısından bir sonuç çıkmadı. ECB üyeleri, geniş kapsamlı stratejik gözden geçirmeyi
tamamladıkları toplantıda yeni politika yönlendirmesi üzerinde bir anlaşmaya varamadılar. ECB üyeleri 22 Temmuz'da yeniden bir oraya gelecekler. ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin 2003
yılından bu yana yaptığı en kapsamlı para politikası gözden geçirmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda yeni para politikası stratejisinin oy birliğiyle kabul edildiğini, eski enflasyon hedefi "%2'ye yakın
ya da %2'nin altında olarak tanımlandığını ancak bu toplantıda bunun değiştirilerek % 2 simetrik kararı alındığını ifade etti. Lagerde öte yandan belirlenen %2 enflasyon hedefinin bir tavan
olmadığını söyleyerek ECB'nin bu rakamın üzerine çıkılmasını tolere edebileceği belirtti. Eur/Usd dün dolar endeksinde ki zayıflamaya paralel yükselirken Eur/Try’de de artış görüldü. Avrupa
borsaları küresel borsalarda olduğu gibi korona virüste Delta varyantı endişeleriyle geriledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin konuşması takip edilecek. Legarde, Venedik'teki Küresel Verimlilik Forumu'nda "COVID sonrası dünyada dijitalleşme, maddi
olmayan varlıklar ve potansiyel büyüme" başlıklı bir panele katılacak.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1351 seviyesinin
altında önce 1337 ve arkasından 1328 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1382 direncinin kırılması halinde önce
1392 ve arkasından 1407 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1515 seviyesinin kırılması halinde önce 1523 ve
arkasından 1536 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1506 desteğinin altında önce 1496 ve
arkasından
1481
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 1807 direncinin kırılması halinde önce 1816
ve arkasından 1824 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKSEN AKSA ENERJİ – Mali Enerji Santrali'ndeki mevcut 40 MW kurulu güce ek olarak devreye alınması planlanan 20 MW kurulu gücün 17 MW’ının devreye alındığı kalan 3 MW kurulu gücün de 2021 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı
açıklandı.
#AKBNK AKBANK – 6 Temmuz tarihinden itibaren bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorun nedeniyle kesintiler olduğunun açıklanması sonrasında, Banka tarafından tüm erişim kanallarının hizmete açıldığı belirtildi.
#DARDL DARDANEL – Çanakkale boğazında gerçekleştirilen kara midye yetiştiriciliği tesisinin planlanan 12 milyon harcamanın % 70 oranında gerçekleştirilmesi ile faaliyete alındığı açıklandı.

#DIRIT DİRİTEKS – Borsa tarafından şirkete yapılan finansal durumun iyileştirilmesi ve üretim faaliyetinin başlatılması yönündeki uyarısı üzerine alınacak tedbirlerin görüşülmesi üzerine en kısa sürede Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verildiği
açıklandı.
#FORMT FORMET ÇELİK KAPI – Şirket unvanının tadili ve kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
#GUBRF GÜBRE FABRİKALARI – Tarkim Bitki’nin halka arzı kapsamında SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
#IEYHO IŞIKLAR YATIRIM HOLDİNG – Bir yatırımcı tarafından 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurulunun iptali için açılan davanın reddedilmesi sonrasında, davacı tarafından istinaf başvurusu yapıldığı, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği açıklandı.
#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat’a ait Konya Selçuklu’daki 5.106 m 2 ’lik arsanın 8,5 milyon TL’ye satılmasına karar verilerek protokol düzenlendiği, protokol kapsamında, satış bedelinin 100.000 TL'lik kısmının kaparo olarak
tahsil edildiği açıklandı.
#KRVGD KERVAN GIDA – Halka arzdan elde edilen fonun 174,0 milyon TL’lik kısmının Avrupa’da şirket satın alınmasında, 79,7 milyon TL’sinin yatırım finansmanında, 75,5 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
#METUR METEMTUR – Şirketin sermayesinde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ile ortaklaşa alınan Muğla Bodrum’daki arsada şirket tarafından bir konut projesi geliştirilmesinde kullanılmasına karar verildiğinin açıklanması sonrasında BCC Yatırım
ile İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
#SEKUR SEKURO PLASTİK – Ticaret Bakanlığınca, Etilen Polimer plastik ambalaj atıklarının ithalini yasaklayan ve uygulanmaya başlayan Tebliği'nin şirketin hammadde teminine etkisi olmadığı açıklandı.
#TKFEN TEKFEN HOLDİNG – Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen Ventures’in Finansal Yatırımlar hesabı altında takip edilen portföy yatırımlarının gerçeğe uygun değer hesaplaması sonucunda oluşan değer artışının yıllık beklentiye 150 milyon TL
ilave etkisinin olmasının beklendiği açıklandı.
#TSKB T.S.K.B. – 367 gün vadeli toplamda 116 milyon euro ve 55 milyon dolar tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı açıklandı.
#KARYE.HE KARTAL ENERJİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün ve Pazartesi günü halka arz edilecek
#MANAS.HE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile 13 – 14 Temmuz’da halka arz edilecek.
#VBTYZ VBT YAZILIM – Şirket payları Pazartesi günü Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
#Gen İlaç ’ın 68.750.000 adet payının pay başına 10,75 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay 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

