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GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü % 1.35 değer kaybederek 1.454,74 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör
endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok kaybettiren ise % 2,52 ile madencilik oldu. BİST100 endeksinde tekrar 1466 seviyesinin altına inmemiz ile satış baskının arttığını görüyoruz. 6
Ağustos’tan itibaren bankacılık kanalıyla izlediğimiz yabancı girişinin yine bankacılık hisselerinde satış geçerek çıkış yaptığını gördük dün. Ebu eğilimin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Borsa
İstanbul Pay Piyasasında Ağustos ayında yabancı yatırımcılar yabancılar 12 milyar 353,2 milyon dolar tutarında alım yaparken, 11 milyar 875,5 milyon dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece
yabancıların net alım işlemleri 477 milyon 635 bin 371 dolar oldu. Yılın ilk 8 aylık döneminde yabancıların alım işlemleri 150,8 milyar dolar, satım işlemleri 152,3 milyar dolar olurken, net satım
miktarı 1 milyar 403,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın genelinde yabancı çıkışı devam ediyor. Usd/Try özellikle küresel bazda doların güçlenmesinin ardından alımlarını hızlandırdı. Kurda
8,20-8,29 destek bandının şimdilik çalıştığını görüyoruz. Kurdaki yükseliş devam edebilir.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Ankara'da düzenlenecek Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşma yapacak. Saat 11:20’de başlaması
planlanan toplantıda Başkan Kavcıoğlu’nun konuşmanın ardından soruları yanıtlayacağı bildirildi. Son dönemde enflasyonun faizin üstüne çıkmasına dair sorulacak sorular piyasada oynaklığın
artmasıına sebep olabilir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş küresel bazda doların değer kazanmasına sebep olurken borsalarda da satış getirdi. 22 Eylül yaklaştıkça tapering
etkisinin artmasıyla tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesini ve küresel borsalarda yavaş yavaş düşüşün başlamasını bekliyoruz. ABD’de istihdam piyasasında toparlanma devam ederken biz
22 Eylül’de tapering seçeneğini öne çıkıyoruz. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok kritik bölge olan % 1.37 seviyesinde şayet bu bölgenin geçilmesi halinde tahvil failzerinde % 1.55’e kadar ilk
etapta yükseliş beklerken buda küresel bazda doların değer kazanmasına neden olacaktır. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Financial Times'a yaptığı açıklamada beklentilerin oldukça altında
gelen istihdam verisine rağmen varlık alımlarının hızlı bir şekilde azaltılması görüşünü tekrarlarken istihdamdaki hızlı toparlanma ile birlikte gelecek yıl güçlü bir istihdam piyasasının oluşabileceğini
kaydetti. ABD borsaları dünü tahvil faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle satıcılı kapattı.
Bugün ABD’de veri akışı zayıf. Fed üyelerinden Williams’ın konuşması takip edilecekken Fed’in 22 Eylül’deki toplantısına ışık tutacak mevcut ekonomik görünümü ortaya koyacak Bej Kitap’tan
çıkacak sonuçları yakından izleyeceğiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya Zew Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 26.5 puana geriledi. Mart 2020'den bu yana Zew Ekonomik Güven Endeksi'nde en düşük değer
görülürken son 4 aydır düşüş izleniyor. Euro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 31,1 puana geriledi. Nisan 2020'den bu yana Zew Ekonomik Güven Endeksi'nde en
düşük değer görülürken son 4 aydır düşüş izleniyor. Euro Bölgesi’nden gelen diğer önemli veride 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin üzerinde % 2,2 olarak açıklandı. Dolar
endeksinin değer kazanmasının ardından Eur/Usd paritesinde aşağı yönlü hareketler izlenirken satış baskının hızlandığını izliyoruz. 1.1880-1.1910 bandı kırılmadığı sürece satıcılı tablo devam
edebilir. Eur/Try’de ise Türk Lirası’nda görülen değer kaybı ile yükseliş yaşanırken 10.05 direnci önemini koruyor. Bu seviyenin altında satış baskısı sürerken 10.05;’in geçilmesi halinde alımlar
hızlanabilir. Avrupa borsaları tahvil faizlerindeki yükselişten etkilenerek dünü satıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1444 seviyesinin
altında önce 1433 ve arkasından 1421 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1461 direncinin kırılması halinde önce
1466 ve arkasından 1474 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1613 seviyesinin kırılması halinde önce 1621 ve
arkasından 1634 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1584 desteğinin altında önce 1572 ve
arkasından
1560
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3485 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.3145 ve arkasından 8.2700
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.4070 direncinin üzerinde önce 8.4435
ve arkasından 8.4975 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1792 seviyesinin
altında önce 1783 ve arkasından 1777 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1801 direncinin kırılması halinde önce 1814
ve arkasından 1821 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKFGY AKFEN GMYO - Şirket tarafından 2021 yılında 16 milyon euro ciro, 12 milyon euro FAVÖK hedeflediğini açıkladı.
#DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG - Şirket iştiraki Toprak Yenilebilir Enerji’nin gelişmesi ve büyümesi kapsamında, şirket iştirakine bağlı yeni ortaklıklar kurulmasına karar verildiği ve sermayesi 500.000 TL olan Azur 1 Yenilebilir Enerji ve Azur 11 Yenilebilir
Enerji şirketlerinin kurulduğu açıklandı. Şirketin %51 oranında bağlı ortaklığı Havana Motorlu Araçlar’ın sermayesinin 20 milyon TL’den 100.000 TL'ye indirilmesine, şirket iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji’nin sermayesinin 10 milyon TL’den 32,5 milyon TL’ye
yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
#DOAS & FROTO DOĞUŞ OTOMOTİV & FORD OTOSAN - Rekabet Kurulu’nun binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı firmalar hakkında yürütülen fiyatlama ve mal arzı kısıtlamalarına ilişkin soruşturmada idari para cezası verilmesine yer
olmadığına karar verdiği açıklandı.
#DOHOL DOĞAN HOLDİNG - Şirketin %100 bağlı ortaklığı M Investment 1 LLC.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 750.000 dolar artırılarak 17,7 milyon dolara yükseltilmesinde yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar verildiği
açıklandı.
#DGGYO DOĞUŞ GMYO - Doğuş Center Etiler’deki 47 adet bağımsız bölümün tamamının satılması kapsamında Getir ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
#LOGO LOGO YAZILIM - Şirketin %100'üne sahip olduğu Logo Elektronik’i tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle LOGO çatısı altında birleşmelerine yönelik işlemlere başlanılmasın karar verildiği açıklandı
#NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON - Şirket ortağı Işıklar İnşaat tarafından NIBAS’ta sahip olduğu paylarından, 5.101.000 adetinin ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı
açıklandı. Şirket ortağı Özışık İnşaat tarafından NIBAS’ta sahip olduğu paylarından, 5.000.000 adetinin ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı. Şirket ortağı Işıklar
Holding tarafından NIBAS’ta sahip olduğu paylarından, 5.400.000 adetinin ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılması için hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
#OZRDN ÖZERDEN PLASTİK - Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından 2020 yılı Genel Kurulu Toplantısı’nın iptali istemiyle dava açıldığı belirtildi.
#TACTR TAC TARIM ÜRÜNLERİ- Şirket kayıtlı sermaye tavanının 15 milyon TL’den 35 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı. Şirketin ana faaliyet konusunun değiştirilmesi ve önemli nitelikteki işlem sayılması nedeniyle
oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 24,68 olarak belirlendiği açıklandı.
#TAVHL TAV HAVALİMANLARI - 2021 yılı Ağustos ayında şirketin işlettiği 5 havalimanın yolcu sayısı iç hatlarda %64 artarak 2,4 milyona, dış hatlarda %152 artarak 4,6 milyona, toplamda ise %112 artarak 7,1 milyona yükseldi. Ocak - Ağustos döneminde hizmet
verilen yolcu sayısı 2020'nin %74 üstünde gerçekleşti.
#TRILC TÜRK İLAÇ - Çin’de yerleşik Beijing Instıtute Of Biological firması ile BAE’de yerleşik G42 Pharmaceutical Manufacturing LLC firması tarafından yürütülmekte olan Inaktive Covid - 19 aşısının üretim , satış ve dağıtımı için yürütülmekte olan çalışmalarda,
belirlenmiş bölgeler için fill & finish tesis kurulumu anahtar teslim projeleri için başlatılacak olan görüşmeler için Yönetim Kurulu Üyesi’nin yetkilendirildiği açıklandı.
#TEZOL EUROPAP TEZOL- Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün, yarın ve Cuma günü toplanacak.
#SERVE SERVE FİLM PRODÜKSİYON - Şirketin iştiraki Kuvva Gıda ile birleşme işlemlerinin iptal edildiği, SPK’ya ileri bir tarihte tekrar birleşme başvurusu yapılmasına kadar verildiği 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

