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GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde açıklanan bütçe Mayıs ayına ait Bütçe Açığı -13.371 milyon TL gerçekleşirken, ilk 5 ayda bütçe açığı 7.509 milyon TL artış göstermiştir. Bir önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği Çin ile
swap anlaşmasına dair TCMB’den açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile 30 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35,1 milyar TL
ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına arttığını ifade ederken 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle de bu rakamın TCMB hesaplarına girdiğini ifade etti. Açıklamada "Para takası
anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır." vurgusu yapıldı. Dün Halkbank, ABD’de devam eden dava noktasında bazı
basın yayın kuruluşlarında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Halkbank, davanın devam ettiğini, ABD'de devam
eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği şeklindeki yanıltıcı haberlere itibar gösterilmemesi
gerektiği ifade edilirken ABD'deki davada temyiz sürecinin devam ettiğini, süreç tamamlanana kadar Bölge Mahkemesi nezdindeki yargılama sürecinin durdurulduğunu belirtti. Yapılan açıklama sonrasında Halkbank
hisselerinde dün % 6’lık alım yaşandı. Bist100 endeksi dünü % 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla
kazandıran % 0.75 ile bankacılık olurken en çok kaybettiren ise % 1,74 ile orman, kağıt, basım oldu. Usd/Try paritesi özellikle Erdoğan-Biden görüşmesinden somut bir anlaşma çıkmayınca önceki kazanımlarını geri vererek
tekrardan yükselişe geçti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Ancak piyasalar bu akşam Fed faiz kararını bekliyor olacak. Fed’in açıklamaları özellikle gelişme olan ülke piyasalarını sert etkileyebilir ve bunların başında Türkiye geliyor. Tahvil alım
programının azaltılacağına diar söylemler yada vurgular yada buna dair alınacak her aksiyon Türkiye’ye olumsuz yansıyacakken şu anda tahvil alım programının azaltılmasına dair herhangi bir açıklama yapılmaz ise yurtiçinde
pozitif hava esebilir. Ancak projeksiyonların yukarı yönlü revizyon edileceğini ve bu durumun küresel bazda doları güçlendireceğini düşündüğümüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
ABD: Dün ABD’de aylık bazda ÜFE beklentilerin üzerinde % 0,8 artarken, yıllık bazda ÜFE beklentilerin üzerinde % 6,6'ya yükseliş gösterdi. Böylelikle yıllık bazda ÜFE, Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Küresel bazda enflasyondaki yükselişlerin devam etmesi ve bunun özellikle TÜFE geçişkenliği sırasında kalıcılığa sebep olabileceği endişeleri önümüzdeki dönemde artabilir ve Fed bu noktada önden aksiyon almak isteyebilir.
Dünya genelinde hala enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve artan tüketici harcamaları enflasyonun kısa vadede geri ekilmesine çok izin vermeyecektir. Ayrıca baz etkisi nedeniyle düşüş yaşansa bile bunun
kalıcı enflasyon doğurabileceğine dair izler görmekteyiz. ABD’de diğer verilerde aylık bazda Çekirdek ÜFE beklentilerin üzerinde % 0,7 açıklanırken, yıllık Çekirdek ÜFE beklentiler dahilinde % 4,8 olarak gerçekleşti. Enflasyonu
harcamalar yoluyla etkileyen perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında % 1,3 azalış gösterirken, Çekirdek Perakende Satışlar aylık bazda beklentilerin altında % 0,7 azaldı. Perakende satışlarda her ne kadar bir
miktar azalış yaşansa da alt kalemlerinde özellikle mevsimsel geçişkenliğin etkisi ile giyim eşyası satışlarındaki artış ve gıda ve içecek satışlarındaki artışın devam etmesi tüketicilerin kısıtlamalar sonrası harcama isteklerinin
arttığını göstermekte. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi sakin hareket ederken % 1.50 seviyesinde işlem görmekte. Dolar endeksi de yatay görünümünü korudu. ABD borsaları dünü enflasyon endişeleri ile negatifte
kapadı.
Bu akşam gözler Fed faiz kararında olacak. Fed’in faizleri % 0.25 seviyesinde sabit bırakacağını düşünüyoruz. Ancak bu toplantı da iki önemli nokta olacaktır. Birincisi projeksiyonlar. Fed’in önümüzdeki döneme ilişkin para
politikasını belirleyecek olan projeksiyonlarda istihdam, büyüme, enflasyon ve faiz güncellemesinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Fed her ne kadar enflasyonu şimdilik geçici tanımlasa da biz projeksiyonlarda
enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon bekliyoruz. Buna bir de işsizlik oranlarında aşağı yönlü revizyon eklenirse dolar endeksi başta olmak üzere ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yukarı yönlü hareketler oluşabilir. İkinci nokta
ise Powell’ın açıklamalarında tahvil alım programına dair vereceği mesajlar. Enflasyon oranları her ne kadar Fed’in artık para basmaması yada para basmayı azaltması gerektiğini söylese de istihdamda hala 7,5-8 milyon kişilik
açık bulunması Fed’in bu noktada elini zorlaştırıyor. Eğer istihdam piyasasına dair Powell tarafından olumlu mesajlar verilirse bu bize tahvil alım programının azaltılacağına dair sinyal niteliği taşıyacaktır. Bu durumda doların
küresel bazda güçlenmesi beklenebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde ticaret dengesi beklentilerin altında kalarak 9.4 milyar euro olarak gerçekleşti. Dün Eur/Usd paritesi yataya yakın alıcılı bir gün geçirirken Eur/TL ise Erdoğan-Biden görüşmesinden
somut bir anlaşma çıkmayınca Türk Lirası önceki kazanımlarını geri vererek paritenin tekrar yükseliş yaşadığını gördük. Avrupa borsaları dünü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Piyasalar Fed faiz kararını bekliyor. Oradan gelecek mesajlar Avrupa borsaları ve Euro üzerinde de etkili olacaktır.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1431 seviyesinin
altında önce 1413 ve arkasından 1392 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1445 direncinin kırılması halinde önce
1456 ve arkasından 1470 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1570 seviyesinin kırılması halinde önce 1580 ve
arkasından 1593 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1549 desteğinin altında önce 1536 ve
arkasından
1522
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.5300 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.4460 ve arkasından 8.3570
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.5870 direncinin üzerinde önce 8.6350
ve arkasından 8.6900 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1844 seviyesinin
altında önce 1829 ve arkasından 1813 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1869 direncinin kırılması halinde önce 1883
ve arkasından 1895 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKBNK AKBANK - Dolar cinsinden tahvil ihracı için BofA, Citi, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale ve Standard Chartered'ın yetkilendirildiği, tahvil ihracı için talep toplama sürecinin tamamlanıp, ihracın tutarının 500 milyon dolar olarak belirlendiği açıklandı.
#AKSUE AKSU ENERJİ - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL'den 150 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
#AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDİNG - Şirketin bağlı ortaklığı AND Kartal Gayrimenkul'ün sermayesinin 106,2 milyon TL'den 18,5 milyon artırılıp eşanlı olarak 117,7 milyon TL azaltılarak 7 milyon TL'ye indirildiği, şirketin sermaye artırımına bağlı olarak elde
ettiği nakdin yaklaşık 11,5 milyon TL'lık kısmının AGHOL'e olan borçlarının geri ödemesinde kullanılacağı açıklandı.
#ANSGR ANADOLU SİGORTA - Ocak - Mayıs döneminde prim üretimi %19,91 artışla 3,72 milyar TL'ye yükseldi.
#BAGFS BAGFAŞ - Yıldız Pazar'da işlem gören şirket bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak. Şirketin üretim faaliyetlerinin fabrikanın atıklarını Marmara Denizi'ne kontrolsüz bıraktığının tespit edilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nca 50 gün süre ile durdurulduğu açıklanması sonrasında, şirket tarafından işleme karşı yasal hakların kullanılacağı açıklandı
#CRFSA & MGROS CREDITWEST FACTORING & MIGROS- CRFSA ile MGROS arasında, CRFSA tarafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
#CRDFA CREDITWERST FACTORING - Altınbaş Holding'e ait olan, şirket sermayesinin %51'ini oluşturan 40,8 milyon nominal değerli imtiyazlı A Grubu paylardan 20,8 milyon TL tutarlı kısmının gerek duyulduğunda ileride Borsada işlem gören pay statüsüne
dönüşmesine ilişkin hukuki altyapının oluşturulması ve mevcut yönetim kontrolünün kalması kaydıyla 20,8 milyon TL imtiyazlı A Grubu payların imtiyazsız B Grubu pay niteliğine dönüştürülmesi kapsamında oluşan 5,61 TL'lik ayrılma hakkının, Genel Kurul'a
katılıp olumsuz oy kullanan pay sahipleri için 17 - 30 Nisan tarihleri arasında olduğu açıklandı.
#FONET FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - Şirketin Türksat Uydu tarafından yapılan "KKTC e-Sigorta Bilgi Sistemi Hizmet Alımı#ihalesine katıldığı ve ihaleye 14 milyon dolar ile en iyi teklifi verdiği açıklandı.
#HALKB HALKBANK - Medyada yer alan bankanın ABD'de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönündeki haberler
sonrasında, banka tarafından banka dışından yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.
#HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ - Şirket iştiraki Workiom'a 20.000 dolar tutarında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, şirketin talep etmesi durumunda katılacağının açıklanması
kapsamında, 100.000 dolarlık Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verildiği ve Workiom'a verilen 20.000 dolara ek 80.000 dolar daha sermaye avansı olarak ödeneceği açıklandı.

#ISGYO İŞ GMYO- Şirket portföyünde bulunan mülkiyetinin %50'sinin şirkete %50'sinin TECİM'e ait olduğu İstanbul Üsküdar'daki arsa üzerinde geliştirilmesi planlanan projeye ilişkin TECİM ile Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği
açıklandı.
#KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG - İcra Müdürlüğündeki dosya kapsamında aracı kurumunda yer alan bir hesaptaki 7.133.022 adet KERVN payının satış sürecinin başladığı açıklandı.
#PGSUS PEGASUS - Mayıs ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %55 azalışla 0,55 milyona, yolcu doluluk oranı 13,3 puan azalışla %75,0'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %70 azalışla 0,32 milyona yolcu doluluk oranı 16,6 puan azalışla %61,4'e geriledi. Toplam
yolcu sayısı ise %62 azalışla 87 milyona, yolcu doluluk oranı 13,8 puan azalışla %69,3'e geriledi. Ocak - Mayıs döneminde 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %44 azalışla 3,63 milyona, yolcu doluluk oranı ise 12,8 puan azalışla %78,5'e geriledi. Dış hat yolcu sayısı
%68 azalışla 1,66 milyona, yolcu doluluk oranı ise 17,6 puan azalışla %64,1'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %55 azalışla 5,29 milyona ve yolcu doluluk oranı da 13,4 puan azalışla %73,4'e geriledi.
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

