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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi küresel borsalara ayak uydurarak günü % 0.54 artışla 1398,52 puandan tamamlarken işlem hacmi 12.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Kabine
toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını ve hayatın normale döneceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca turizm sektörüne verdikleri
KDV desteğini 1 ay daha uzattıklarını açıkladı. Daha önce konaklama hizmetine uygulanan KDV % 8'den % 1'e indirilmişti. İndirimin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Usd/Try paritesi ise
dün tarihi rekorunu yineledi.
Bugün yurtiçinde Haziran ayına ait tüketici güven endeksi açıklanacak. Son 2 aydır tüketici güveninde yaşanan düşüşün devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Şu anda yurtiçi piyasaların yurtdışından
destek aldığını izliyoruz. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyoruz.

ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksinde kar satışları görülürken bunların geçici olabileceğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi 91.30 üstünde tutunduğu sürece alıcılı yapısını koruyacaktır. ABD 10
yıllık tahvil faizleri ise tekrardan % 1.49 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. ABD borsalarında dün tekrar alımlar hızlanırken enflasyonun geçici olduğu yönünde Fed üyelerinden gelen mesajların bu yükselişe
katkı sağladığını gördük. Fed Başkanı Powell dün yaptığı konuşmada enflasyonun geçici olduğunu ve istihdamdaki toparlanmanın hızlanacağını yinelerken aşılamanın artması, hali hazırda aşağı yönlü baskı
yapan pandemi ile ilişkili bazı faktörlerin hafiflemesi ile birlikte önümüzdeki aylarda ekonomideki toparlanmanın giderek güçleneceğinin altını çizdi. St Louis Fed Başkanı James Bullard, tahvil alımlarının
azaltılması tartışmalarına Fed Başkanı Powell'ın öncülük etmesi gerektiğini belirterek tahvil alımının azaltılması sürecinin 2008-2009 finansal krizi sonrasında 2013'te yapılana benzemeyeceğini de
savundu. Enflasyonun %2- % 2.5 arasına yerleşeceğini ve işsizliğinde % 4.5 seviyesine geri çekileceği beklentisi bulunduğunu dile getirdi. Bu görüşe karşılık olarak New York Fed Başkanı John Williams,
pandemiden toparlanma konusunda belirsizliğe işaret ederek Fed'in ekonomiye sağladığı desteği geri çağırmaya başlamasına hazır olmadığını söyledi. Fed üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarının devam
ettiğini görüyoruz. Enflasyonda büyük bir artış gördüklerine değinen Williams, istihdamda ilerleme sağladıklarını ancak hedeflere tam ulaşmadan Fed’in adım atmaması gerektiğini ifade etti.
Bugün ABD’de mevcut konut satışlarının 5.71 milyon adet açıklanması beklenirken Richmond imalat endeksinin ise 18 puan gelmesi tahmin edilmekte. Ayrıca Fed üyelerinden Daly ve Fed Başkanı
Powell’ın yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. Bugün Fed Başkanı Powell’ın korona virüste son durum, acil kredi programları ve mevcut politikaları hakkında Temsilciler Meclisi önünde konuşma
yapması bekleniyor.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamalarda ekonomik aktivitenin bu çeyrekten itibaren hızlanmasını
beklediklerini söyledi. Legarde hizmet sektöründe güçlü toparlanma beklediklerini, tedarik sorunlarından kaynaklı arz sıkıntısına rağmen imalat sanayinin kuvvetli olduğunu ifade etti. Lagarde, ayrıca
"Tüketici harcamalarındaki güçlü toparlanma ve yatırımlarla desteklenen ekonomik aktivitenin 2021'in ikinci yarısında güçlü bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz." dedi. Lagarde, virüs mutasyonlarının
yayılmasının bir risk kaynağı olmaya devam ettiğini de hatırlattı. Legarde manşet enflasyonun sonbahara doğru daha da artabileceğini, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla birlikte gelecek yılın başında
düşeceğinin altını çizdi. Bundesbank, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte güçlü bir şekilde büyümesinin muhtemel olduğunu kaydetti. Raporda bu büyümenin esas olarak hizmet sektörü kaynaklı olacağı
vurgulanırken, Mayıs ayı başlarında, kona virüs ile ilgili daha önce uygulanan kısıtlamaların çoğu önemli ölçüde gevşetildi veya tamamen kaldırıldı. Bu durumdan otel, restoran endüstrisi ve ticaret gibi
hizmet sektörlerinin fayda sağlayacağı bildirildi. Eur/Usd paritesi dün dolar endeksinde yaşanan kar satışları ile yükselirken bu yükselişlerin geçici olduğunu satış yapısının devam etmesini beklediğimizi
tekrarlıyalım. Avrupa borsaları da dün hem Legarde’nin açıklamaları hem de küresel borsalardaki yükselişten etkilenerek günü alıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksinin -3 puan gelmesi bekleniyor.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1378 seviyesinin
altında önce 1359 ve arkasından 1335 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1402 direncinin kırılması halinde önce
1414 ve arkasından 1431 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1535 ve
arkasından 1545 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1520 desteğinin altında önce 1497 ve
arkasından
1464
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.7290 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.6540 ve arkasından 8.5870
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.7950 direncinin üzerinde önce 8.8500
ve arkasından 8.9345 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1774 seviyesinin
altında önce 1767 ve arkasından 1756 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1789 direncinin kırılması halinde önce 1796
ve arkasından 1813 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#ADESE ADESE - Sermaye artırımından elde edilen fonun 3,9 milyon TL’sinin vergi ödelemelerinde, 10 milyon TL’sinin personel ödemelerinde, 28,7 milyon TL’sinin grup içi şirket ödemelerinde, 27,0 milyon TL’sinin çek ödemelerinde, 16,4 milyon TL’sinin banka
kredilerinde, 15 milyon TL’sinin tedarikçi borçlarında, 24,4 milyon TL’sinin nakit stok tedarikinde kullanıldığı açıklandı.
#AEFES ANADOLU EFES - Şirketin tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500 milyon dolar değerli tahvillerine ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılmasının planlandığı ve Citigroup ve J.P. Morgan’ın yetkilendirildiği açıklandı.
#ARCLK ARÇELİK - AB’nin ARCLK’in Whirlpool’un Türkiye birimini almasına onay verdiği medyada yer aldı.
#ASELS ASELSAN - Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2017 yılında imzalanan kısa menzilli/alçak irtifa hava savunma sistemi sözleşmesine ait 91,9 milyon euro + 1,8 milyar TL tutarındaki opsiyon paketinin sözleşme kapsamına dahil edildiği açıklandı.
#ATATP ATP BİLGİSAYAR - Şirket tarafından senCard Esnek Yan Haklar Platformu'nun oluşturulması ve şirketlerin kullanımına açılması için BUPA Acıbadem ile anlaşıldığı açıklandı.
,
#AYDEM AYDEM ENERJİ - Şirket tarafından ihraç edilmesi planlanan tahvillerin yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Citigroup’un yetkilendirildiği açıklandı.
#BAGFS BAĞFAŞ - Şirketi Balıkesir Erdek’te 10. km'de bulunan fabrikalarını Bakanlık görevlilerinin ziyaret ettiği ve fabrikalarla ilgili toplantıların yapıldığı açıklandı.
#BOBET BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ - Şirket ile Saadet Turizm arasında Saadet Turizm'in İstanbul Halkalı'da gerçekleştireceği Örtaş İstanbul Konutları adlı projenin beton temini işi ile ilgili sözleşme imzalandığı açıklandı.
#HDFGS HEDEF GİRİŞİM - Şirket paylarının geri alınmasına ve 14.250.000 adet pay için 30 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.
#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG - Sermaye artırımından elde edilen fonun 134,8 milyon TL’sinin banka kredilerinde, 4,5 milyon TL’sinin leasing ödemelerinde, 68,1 milyon TL’lik kısmının ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
#MEDTR MEDİTERA - Şirket paylarının halka arzında talepler 23 - 24 - 25 Haziran’da toplanacak.
.
#OSTIM OSTİM - Şirketin %66,53 pay sahibi olduğu Günhan Ostim Alüminyum’un %33,47'lük paylarını elinde bulunduran üçüncü şahıs ortaklar tarafından şirkete devredilmesi için pay devri görüşmelerine başlanmasına karar verildiği açıklandı. Ankara'da
faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanması kapsamında iştirak edilmesi planlanan şirketin pay değerlerinin 60,3 milyon TL olarak hesaplandığı, şirketin %50’si için 27,5 milyon TL teklif
edilmesine karar verildiği açıklandı.
#POLTK POLİTEKNİK METAL - Şirketin ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 ortağı ortağı olan Coventya Holding’in paylarının Element Solutions Inc. şirkete satışı ile ilgili Hisse Satış Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
#RTALB RTA LABORATUVARLARI -Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Genel Kurul’da da onaylandı. Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun Malatya’da yapılması planlanan endütriyel
mikrobiyoloji üretim tesisi yatırımının finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
#TRILC TURK İLAÇ VE SERUM - Rusya'da yerleşik Chromıs LLC Firması ve şirket arasında coronovirüs tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği Çerçeve Anlaşma
imzalandığı açıklandığı, ilacın Bakanlık tarafından kullanıma sunulabilmesi için gerekli onayların alınması yönünde hareket etmek ve işlemleri başlatmak üzere Exculusive Tam yetkililik belgesi aldığı açıklandı.
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

