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TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi günü %b 1.34’lük düşüşle 1.391,86 puandan tamamlarken işlem hacmi 10.6 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/Try kuru ise
Cuma günü kapanışa yakın tarihi rekor seviyesine yükselse de buradan tekrar kar satışları görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep’te sanayicilerle bir araya geldiği toplantıda
Türkiye’nin ihtiyacının düşük enflasyon ve kur istikrarı olduğunun altını çizdi. Elvan 2. çeyrekte % 20’ler civarında bir büyüme beklediklerini de ifade etti. Salgının getirdiği bir takım yapısal
sorunların olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, küresel bazda emitai ve gıda fiyatlarındaki yükselişin yanısıra bazı malların arz tedarikinde yaşanan sorunlarında enflasyonu yükselttiğini ayrıca riskler
bakımından bu dönem Amerika Merkez Bankası tarafından sözlü iletişimde sarf edilen tek bir kelime bile küresel finans piyasasında ani bir dalgalanmaya sebep olabildiğini kaydetti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Bu hafta her ne kadar gözler ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve diğer istihdam göstergelerinde olsa da BİST100’ün 1378 desteğini kırması halinde sert
satışların yaşandığını izleyebiliriz. Bu durum kurda da sert alımları beraberinde getirebilir. Bu yüzden 1378 desteği oldukça önem arz etmekte.
ABD: Cuma günü ABD’de Çekirdek PCE Enflasyon beklentiler dahilinde % 3,4 olarak açıklandı. FED 16 Haziran'da yayınladığı projeksiyonlardan Çekirdek PCE Enflasyon beklentisini 2021 yılı için %
3,4'e çıkarmıştı. ABD’li vatandaşların son dönemde tüketime mi yoksa tasarruf eğilimine mi yöneldiğini ölçeceğimiz kişisel gelir ve harcamalar verilerinde ise kişisel gelirler Mayıs ayında aylık
bazda % 2 azaldı. Beklentiler kişisel gelirlerin % 2.5 azalması yönündeydi. Kişisel harcamalar ise, beklentilerin altında % 0,0 olarak açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü bir ara % 1.55
seviyelerine kadar çıkmışken bugün % 1.52 seviyesinde işlem görmekte. Cuma günü dolar endeksi yatay bir seyir izledi. ABD borsaları ise günü karışık kapattı. S&P endeksi Cuma günü rekor kırdı.
Borsaların, ABD'de 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketinin onaylanmasının ardından yükselişine devam ettiği görüldü. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin bir faiz artırımı için ortaya
konan maksimum istihdam ve enflasyon şartlarını gelecek yıl yerine getirebileceğini, ancak verilerin izlenmeye devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Rosengren ABD ekonomisinin bu yıl %
7 civarında büyümesini bekleyen Rosengren, enflasyonun gelecek yıl % 2'nin hafif üzerinde olacağını öngördü. Fed üyelerinden James Bullard, Robert Kaplan, Raphael Bostic ve Eric Rosengren net
bir şekilde 2022 yılında faiz artırımı isteyen üyeler olduklarını deklare ettiler. Petrol fiyatları, perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde haftaya yatay bir seyirle başladı. Perşembe günü
toplanacak OPEC+’ın üretimi 550 bin varil artırması planlıyor. OPEC tarafından yapılacak bu toplantıda üretim kesintisinin azaltılıp azaltılmayacağı küresel bazda talep ve fiyatlamalar açısından
oldukça önem taşımakta.
Bugün ABD’de Fed üyelerinden Williams’ın konuşması izlenecek Bu hafta gözler Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda olacak.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesi yatay eğilimini sürdürürken Eur/Try ise sınırlı yükselişine devam etti. Avrupa Borsaları Cuma gününü Fransa dışında
yükselişle tamamladı. Korona virüs kısıtlamalarının kademeli kaldırılmaya devam etmesi, ayrıca ABD’den yapılan teşvik açıklamasının ardından kısa vadede Avrupa Merkez Bankası’nın Pandemi
Acil Varlık Satın Alım Programını bitirmeyecek olması Avrupa borsalarının yükselişini destekledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da Bundesbank Başkanı Weidmann’ın konuşması takip edilecek.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1388 seviyesinin
altında önce 1378 ve arkasından 1359 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1401 direncinin kırılması halinde önce
1416 ve arkasından 1428 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1516 seviyesinin kırılması halinde önce 1531 ve
arkasından 1542 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1497 desteğinin altında önce 1478 ve
arkasından
1459
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.6775 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.6360 ve arkasından 8.5880
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.7685 direncinin üzerinde önce 8.7950
ve arkasından 8.8500 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1779 seviyesinin
altında önce 1773 ve arkasından 1756 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1788 direncinin kırılması halinde önce 1793
ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKGRT AKSİGORTA - Şirketin, A.C.E Awards'ta Mükemmel Müşteri Memnuniyeti- Elementer Sigorta A Kategorisi'nde Diamond ödülünün sahibi olduğu medyada yer aldı.
#ALARK ALARKO HOLDİNG - Şirket bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik’in 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir GES’ine sahip özel amaçlı şirketin paylarının %100'ünü devralmak üzere pay sahipleriyle ön anlaşma imzalandığı açıklandı.
#ADESE ADESE - Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul paylarına ilişkin olarak ITTFH’nin bağlı ortaklığı Seha İnşaat’ın Şirket sermayesinde sahip olduğu 46.000.000 adet payın 93,2 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
#BUCIM BURSA ÇİMENTO - Şirketin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat ihalesinin tamamlandığı, bu kapsamda CETA Makina ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
#ENJSA ENERJİSA - Şirketin Brand Finance listesinde sektörünün tek temsilcisi olarak Türkiye’nin en değerli 30. markası olduğu medyada yer aldı.
,
#GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG - 5 milyon TL sermayeli A1 Portföy Yönetimi şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
#IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK - İzdemir Enerji’nin halka arzı için TSKB ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
#OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIM - 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 tutar teklif verildiği, teklifin kabul edildiği açıklandı.
#PETKM PETKİM - STEAŞ’tan Rafineri Holding paylarının %30’unun 720 milyon dolara satın alınması kapsamında daha önce 2 taksit olarak ödenen 480 milyon doların ardından son taksit olan 240 milyon doların, PETKM’in nakit pozisyonunun güçlendirilmesi
amacıyla ödemenin en geç 30.06.2021 tarihine kadar yapılması şeklinde sözleşmenin tadil edildiğinin açıklanması sonrasında, pandemi nedeniyle ödemenin en geç 3 Ocak 2022 tarihine kadar ertelendiği açıklandı.
.
#PENGD PENGUEN GIDA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi Ticaret Sicil’de tescil edildi.
#PRKME PARK ELEKTRİK MADENCİLİK - Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın linyit madenciliği faaliyetlerini rödovans usulüyle yürüttüğü Konya’da yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait maden işletme ruhsatının 21 Haziran 2026 tarihine kadar
uzatıldığı açıklandı.
#PRKAB TÜRK PRYSMIAN KABLO - EİAŞ tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz Geçişi & İzmit Körfez Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi
Ortaklığı tarafından verilen 140,7 milyon TL’lik teklifin kabul edilerek sözleşme imzalandığı açıklandı.
#SISE ŞİŞECAM - Fitch tarafından şirketin Kredi Notu’nun ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
#TCELL TURKCELL - 600 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
#EDATA.HE E-DATA TEKNOLOJİ - Şirket payları Borsa’da satış yöntemi ile 29 - 30 Haziran’da halka arz edilecek.
#KTSKR.HE KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI - Şirket payları Borsa’da satış yöntemi ile 1 - 2 Temmuz’da 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

