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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Mayıs ayına ait açıklanan işsizlik oranları % 13.2 seviyesine geriledi. Bu dönemde iş gücüne katılma oranı ve istihdam oranında azalış görüldü. Özellikle iş gücüne katılma oranındaki azalış
yani insanların iş aramayı bırakması işsizlikte düşüşün ana nedenini oluşturdu. Çünkü istihdam oranının da azaldığını görüyoruz. Bu da bize iş kollarında azalış yaşandığını göstermekte. Mayıs ayında hem 15 gün
tam kapatma olması hem de kısa çalışma ödeneğinin 1 Temmuz itibari ile bitmesi bunun yanında korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının da etkisiyle işsizlikte bundan sonraki aylarda yükselişin artacağını
düşünüyoruz. Piyasa Merkez Bankası faiz kararı öncesi sakin seyrediyor. BİST100 endeksi dünü % 1.55’lik düşüşle 1.356,96 puandan tamamlarken işlem hacmi 11.81 milyar TL olarak gerçekleşti. Usd/Try’de hafif
satıcılı seyir devam etti.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait sanayi ve perakende satış verileri izlenecek. Baz etkisinin de devreye girmesiyle yüksek bir sanayi üretimi izlenebilir. Büyümenin öncü göstergelerinden kabul edilen sanayi
üretiminde gelecek verilerin piyasayı hareketlendirip hareketlendirmeyeceğini izleyeceğiz. Ancak biz çok fazla etki yaratacağını düşünmüyoruz. Zaten şu an 2. çeyreğe ait büyüme rakamları beklentilerin üzerinde
gelmesi öngörülmekte. Fiyatlara yansımamasının nedeni ise bu büyümenin toplumun tüm kesimine yayılmamasından kaynaklanıyor. Bugün ABD’den gelecek enflasyon verileri yurtiçi piyasaları üzerinde de
belirleyici faktör olabilir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin işgücü piyasasındaki iyileşmenin varlık alım azaltımı için yeterli olmadığını söylerken varlık alımlarının azaltılmasına başlamak için
istihdam/nüfus rasyosunun % 59 üzerine çıkmasını görmek istediğini belirtti. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftaya hızlı bir giriş yaparak % 1.36 seviyesine kadar yükselirken dolar endeksinde ise sınırlı bir
yükseliş hakimdi. Fed üyelerinden Williams, delta varyantının piyasalar için sorun oluşturduğunu ve bu varyantın etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geçen hafta sert satışlar görüldüğünü varyant konusunda
gelişmelerin yakından izlendiğine ancak şu an için Fed’in tahvil alım programının azaltılmasını erteleyecek bir gelişmenin olmadığını vurguladı. Şu an delta varyantının güçlü dolar egemenliğinin başlamasına engel
olduğunu görüyoruz. Ancak delta varyantının borsalar üzerinde etki yaratmaması çok ilginç iken o cephede de ABD’den beklenen teşvik paketlerinin önden satın alınmasının etkileri yaşanmakta. Dün ABD borsaları
yükselişini sürdürdü. S&P, Nasdaq ve Dow Jones’ta tarihi rekor seviyeleri görüldü. Altın fiyatları şu an için baskılanan ABD 10 yıllık tahvil faizinin etkisiyle yüksek kalmaya devam ederken altın fiyatlarında geri
çekilme beklentimizin devam ettiğini vurgulayalım.
Bugün ABD’de enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda % 0.5 beklenirken yıllık TÜFE’nin % 4.9’a gerileyeceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE aylık bazda % 0.4 beklenirken yıllık çekirdek TÜFE’nin ise %
4.0’e yükseleceği öngörülmekte. Fed’in son raporunda enflasyon öngörülerinde bu yıl beklentilerin üzerine çıkıldığına dair yorumlar paylaşılırken bazı malların fiyatlarında görülen geri çekilmenin enflasyonu
düşürücü etki yaratıp yaratmadığını izleyeceğiz. Her ne kadar enflasyonda kademeli geri çekilmeler görülse de Fed beklentisine paralel biz bu enflasyonun % 2-% 2.5 düzeyinde kalıcı olacağını düşünüyoruz. Bu
yüzden enflasyondaki değişmelerin Fed’in tahvil alım programının azaltılmasını ertelemesi mümkün olmayacaktır. Enflasyon verileri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerinde oynaklığın artmasını ve
piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Bunun dışında bugün Fed üyelerinden Bostic’in konuşmasını ve federal bütçe dengesini de izliyor olacağız.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, gelecek hafta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında içinde fiyat istikrarına ilişkin yeni tanımın
da yer aldığı yeni ileri dönük yönlendirmenin tartışılacağını söyledi. Yeni ileriye dönük yönlendirmede enflasyon % 2 simetrik kabul edilip bu seviyenin üzerinde ara ara enflasyon görülebileceği ancak bu seviyenin
üzerinde kalıcı etkiler taşıması halinde para politikası imkanları çerçevesinde müdahaleler öngörmekte. Guindos, % 2 enflasyon hedefinin aşmasına izin verilmesinin şartlara bağlı olduğunu belirtirken, ekonomiye
sağlanan teşviklerin erkenden değil yavaş yavaş geri çekilmesi gerektiğini de vurguladı. Dün Avrupa borsalarında da alıcılı bir piyasa hakimdi. Dax’ta tarihi rekor görüldü. Delta varyantının tahvil faizlerini aşağıya
çekmesi piyasalarda varlık alımının azaltılmasının ertelenmesine dair beklenti uyandırması borsalara alım getirdi. Eur/Usd paritesi dolar endeksindeki sınırlı yükseliş nedeniyle hafif değer kaybederken 1.18801.1890 direncini kırmakta zorlanıyor. Bu seviyenin kırılmaması halinde paritede sert satışlar izlenebilir. Dün Eur/Try kurunda da sınırlı geri çekilmenin devam ettiği izlendi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Maliye Bakanları toplantısı izlenecekken daha çok gözler ABD’den gelecek enflasyon verilerinde olacak.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1351 seviyesinin
altında önce 1330 ve arkasından 1308 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1372 direncinin kırılması halinde önce
1381 ve arkasından 1400 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1507 seviyesinin kırılması halinde önce 1523 ve
arkasından 1536 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1482 desteğinin altında önce 1468 ve
arkasından
1453
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6275 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.5880 ve arkasından 8.5420
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.6650 direncinin üzerinde önce 8.6925
ve arkasından 8.7475 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1804 seviyesinin
altında önce 1797 ve arkasından 1791 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1812 direncinin kırılması halinde önce 1816
ve arkasından 1825 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#ADESE ADESE – 1 yatırımcı tarafından 2021 yılında gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’un iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.
#AKBNK AKBANK – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
#AKSUE AKSU ENERJİ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
#AKGRT AKSİGORTA – Haziran ayında prim üretimi %44 artışla 609,5 milyon TL’ye, Ocak – Haziran döneminde de %33 artışla 3,0 milyar TL’ye yükseldi.
#ASELS ASELSAN – Şirket ve Roketsan arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemleri ile ilgili olarak şirketin payı 103,6 milyon euro ve 481,7 milyon TL olacak şekilde sözleşme imzalandığı, teslimatların 2024
yılında gerçekleştirileceği açıklandı.
#ARCLK ARÇELİK – Bolu pişirici ve ısıtıcı cihazlar işletmesi tarafından yapılması planlanan yüzey işlem hattı Tank Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildiği medyada yer aldı.
#ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR – Imola Acquisition Corporation’ın şirketin %90,03 oranındaki payını alması ve yönetim kontrolü sahibi haline gelmiş olması sebebiyle oluşan Zorunlu Pay Alım Teklifi kapsamında, pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması
talebi ile SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
#ATLAS ATLAS YO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 240 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.
#BIOEN BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ – Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında şirket bünyesinde bulunan 11 tesiste yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda çöp gazı enerji üretimi dışında her bir tesis
için ayrı ayrı toplamda 15 MW gücünde olması planlanan ilave enerji üretimi için çalışmalara başlandığı açıklandı.
#FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – Şirketin Aamal Medical W.L.L. şirketi ile Fonet yazılım ürünlerinin Katar’da sınırları içerisinde satış, pazarlama ve destek hizmetleri için Distribütörlük anlaşması imzalandığı açıklandı.
#KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER – Şirketin % 51 iştiraki Tiran'da kurulu Kalekim Neonûn sermayesinin 230.000 eurodan 280.000 euroya yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
#KLGYO KİLER GYO – TOKİ tarafından yapılan İstanbul Beşiktaş’ta bulunan taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesinde şirketin teklifinin uygun bulunduğu ve Kiler GYO – Biskon Yapı ortaklığının sözleşme için davet aldığı açıklandı.

#RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG – Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in ve TOKİ tarafından düzenlenen Hatay Antakya’daki 1 Etap 464 Adet Konut ve 24 Adet Dükkân İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’ne 129,5 milyon TL ile en düşük8.. teklifin verildiği
açıkland
#ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA – Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
#GENIL GEN İLAÇ – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 28 – 30 Temmuz tarihleri arasında toplanacak.
#MANAS.HE MANAS ENERJİ YÖNETİMİ – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile bugün ve yarın 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

