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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurt içinde cari açık izlendi. Mayıs ayında cari açık Mayıs ayında beklentilere paralel 3.081 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık Cari İşlemler Açığı 31.858 milyon dolar
olmuştur. Bu dönemde hizmetler dengesi kaleminde artış görülürken seyahatler kalemi altında turizmden gelen gelirlerin arttığı görülmüştür. Ancak turizm kaleminin geçen seneye benzer bir tablo
izlemesi ve otomotiv sektöründe ithalattaki artışın devam etmesi cari açıkın sürmesine neden olurken altın ithalatındaki azalışın etkisiyle geçen seneye göre ufak bir miktar geri çekilme görüyoruz. Ancak
cari açık bu sene istenilen düzeye inmeyebilir. Mayıs ayından doğrudan ve portföy yatırımlarının arttığını izledik. Bu dönemde yabancıların hisse ve tahvil alımı yaptığını izliyoruz. Resmi rezervlerde bu ay
1.281 milyon ABD doları net artış gözlenmiştir. Cuma günü BİST100 endeksi % 0.39’luk artışla 1.378,28 puandan tamamlarken işlem hacmi 10.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Usd/Try yatay görüntüsünü
korudu.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait işsizlik oranları açıklanacak. Nisan ayına ait işsizlik % 13.9 olarak gerçekleşmişti. Kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran’da bitmesiyle işsizliğin artmasını bekliyoruz. Bir
süredir maliyetlerin yükselmesi nedeni ve uzun süredir iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle maliyetleri üstlenen işverenlerin gelen zamların ardından her ne kadar işçi çıkarımları fikrini bir miktar azaltsa
da maliyetlere katlanamayan işverenlerin işçi çıkarımlarına gideceğini düşünmekteyiz. Bu hafta gözler TCMB faiz kararında olacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak ABD’den yarın
gelecek enflasyon verileri de fiyatlamalarda belirleyici olabilir.
ABD: Cuma günü ABD’de veri akışı sakindi. Cuma günü açıklanan Fed Para Politikası Raporu’nda arz sıkıntısı yaşanan ürünlerin fiyatında geri çekilmeler görülse de halen enflasyonist tarafta baskı
yarattığına dikkat çekilirken enflasyon araştırmalarında 2020 yılından bu yana enflasyonun arttığının net bir şekilde gözlemlendiği ifade edildi. Bazı para piyasası fonları ve banka kredilerinde yapısal
zayıflıklar gözlendiğini dikkat çekilen raporda 2. çeyrekte talebin devam ettiği ve risklerin oluşması halinde para politikasında gereken ayarlamaları yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Varlık alımları
kararı için gelecek toplantılarda enflasyon, istihdam ve büyüme pozisyonlarına bakarak kararın verileceği söylenirken yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı vurgulandı.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta içi sert düşüşün ardından Cuma günü sert yükseldi ve bu haftaya da yükselişle başlayan tahvil faizleri şu an % 1.36 seviyesinde işlem görmekte. Dolar endeksi de
geçen hafta zayıflarken bu hafta başında dolar endeksinde tekrar kuvvetlenme çabaları izlenmekte. ABD borsalarında ise Cuma günü yükselişler sertleşti ve rekorların geldiği izlendi. S&P, Cuma günü
rekor tazeledi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin olacak. Gözler yarın gelecek enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası’nın 10 Haziran’da geçekleştirdiği faiz toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda piyasa faizlerinde sürekli bir artışın genel
finansal şartlarda bir sıkılaşmaya dönüşebileceği endişeleri dile getirilirken toparlanmanın henüz sağlamlaşmaması nedeniyle varlık alımlarında bir azaltmanın ekonomiyi kırılgan hale getirebileceği ifade
edildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde ise konuşmasında yeni stratejinin uygulanmaya başlanacağı tarih olarak 22 Temmuz'daki toplantı için AMB Başkanı Christine Lagarde politika değişikliği ve
2022 tedbirlerine yönelik sinyaller verdi. 22 Temmuz bu anlamda Euro Bölgesi için kritik bir tarih haline geldi. Lagarde “Önemli bir toplantı olacak. Hedeflerimize ulaşacağımızı göstermemiz gerektiğine
dair kararlılığımız düşünüldüğünde sözlü yönlendirme kesinlikle yeniden değerlendirilecek” açıklamasını yaptı. AMB, yeni stratejisinde enflasyon hedefinin % 2'ye yükseleceğini teyit etti ve orta vadede
simetrik % 2 hedefi kabul edildi. Cuma günü dolar endeksindeki zayıflığın etkisiyle Eur/Usd paritesi yükselirken, Eur/Try yatay bir gün izlemişti. Avrupa borsaları ise kısa vadede varlık alımının
azaltılmayacağı beklentileri ve küresel borsalardaki yükselişe ayak uydurarak Cuma gününü yükselişle kapatmıştı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Eurogroup toplantısından çıkacak sonuçlar takip edilecek.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1372 seviyesinin
altında önce 1360 ve arkasından 1351 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1384 direncinin kırılması halinde önce
1392 ve arkasından 1407 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1523 seviyesinin kırılması halinde önce 1536 ve
arkasından 1552 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
#ARSAN ARSAN TEKSTİL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı.
#ARCLK ARÇELİK – Şirket tarafından Hitachi Home Appliances Netherland şirketinin %60 payının satın alınmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
#AVISA AVİVASA – Şirket unvanının Agesa Hayat ve Emeklilik olarak değiştirildiği açıklandı.
#AVGYO AVRASYA GMYO – Ankara Yenimahalle’deki apartmanın 3 yıllığına aylık 12.000 TL bedelle kiraya verilmesine karar verildiği açıklandı.
#ENJSA ENERJİSA – Şirket ile Sendika arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 3 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.
#EKGYO EMLAK KONUT – Şirket projelerinden TEM34 Tahtakale’nin Projedeki Son Kısmının Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı. İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun yapıldığı ve en
yüksek teklifin Yıldızlar İnşaat tarafından verildiği açıklandı.
#FORMT FORMET ÇELİK KAPI – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. Şirket unvanının Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi
kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
#SAHOL SABANCI HOLDİNG / #CIMSA ÇİMSA – Şirketlerin iştiraki Cımsa Sabancı Cement BV’nin, İspanya’daki beyaz çimento fabrikası Bunol’u 155,2 milyon dolar karşılığında devralma sürecinin tamamlandığı açıklandı.
#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat’a ait Konya Selçuklu’daki 5.106 m2’lik arsanın 8,5 milyon TL’ye satıldığı ve devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
#KOZAL KOZA ALTIN – Şirkete ait mevcut ruhsatlardaki, potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmalarının devam ettiği Ocak – Haziran 2020 arasında 19.776 metre olan sondaj miktarı Ocak – Haziran 2021’de 142.157 metre karotlu sondaj olarak
gerçekleştiği açıklandı.
#NTHOL NET HOLDİNG / #MERIT MERİT TURİZM – Karadağ'ın Budva şehrine 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel & Residence ‘ın 2021 yılı içinde proje kapsamında 1. faz satışlara başlandığı ve toplam 30 dairenin satışa sunulduğu açıklandı.
#PRKME PARK ELEKTRİK MADENCİLİK – Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi
hakkında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında Konya Valiliği tarafından verilmiş olan "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği ve
Konya Ilgın'ın davaya istemesi halinde müdahil olabileceği açıklanması sonrasında, Mahkeme tarafından tarafından davanın reddine karar verildiği açıklandı.
#ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA – Şirket payları yarın Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz büyüklüğünün 2,5 katına denk gelen 27.737.600 adet pay talep geldiği açıklandı
#KARYE.HE KARTAL ENERJİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün halka arz edilecek.
#MANAS.HE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile yarın ve Çarşamba halka arz edilecek.
#VBTYZ VBT YAZILIM – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
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

