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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Cuma günü yurtiçinde veri akışı sakindi. Ancak ABD’den gelen istihdam verileri piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Bir süredir sürekli üzerinde değindiğimiz varlık alım programının azaltılmasına
başlanmasında artık sona doğru geliyoruz. Bu durum gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde olumsuzluk yaratacaktır. Türkiye’de ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenen ülkeler arasında olabilir. Türk Lirası’nda değer
kaybına birde Cuma günü ABD’den gelen verilerin etkisi eklenince Usd/Try tekrar 8.60’ları aşarak yükseliş eğilimine girmiş oldu. Son dönemde küresel borsaların etkisiyle yükselen BİST100 endeksi kritik bölge olan 14251466 seviyesinin içinde hareket ediyor. 1466 seviyesi geçilmedikçe borsada düşüşlerin hakim olacağını düşünen taraftayız. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekir. Bugün 1425 desteği BİST100’de oldukça önemli
olacaktır. Bu seviyenin üzerinde alıcılı bu seviyenin altında satıcılı bir tablo izlenebilir. BİST100 endeksi Cuma gününü % 0,21 değer kazanarak günü 1.434,76 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 14.9 milyar TL olarak
gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,26 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise % 2,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Gözler daha çok bu hafta 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos itibariyle enflasyonda düşüş görüleceğini ve
faizlerde indirim sürecinin başladığını ifade etmişti. Ancak biz görüşlerimizi koruyoruz. Enflasyonda yükselişin devam edeceğini ve faiz indirimlerinin çok fazla mümkün olmadığını olası bir sürpriz faiz indiriminin kurda sert
yükselişlere sebebiyet vereceğini tekrardan hatırlatıyoruz. Bugün piyasalar Cuma günü ABD’den açıklanan istihdam verilerinin yansımasına göre hareket edebilir.
ABD: Cuma günü sözler ABD’den gelen verilerin üzerindeydi ve istihdam verilerinin oldukça iyimser gelmesi hem dolar endeksinin sert yükselmesine neden olurken hem de ABD 10 yıllık tahvil faiznin tekrar % 1.30
seviyesine artmasını sağladı. ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde 943 bin kişi olarak gerçekleşirken, Ağustos 2020'den bu yana en yüksek değere ulaştı. İşsizlik Oranı ise % 5,9'dan % 5,4'e geriledi.
Beklentiler işsizliğin % 5,7 geleceği şeklindeydi. ABD'de korona virüs salgını sonrası işsizlik en düşük seviyeye geldi. ABD'de diğer önemli bir veri olan ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0,4
artarken, ortalama saatlik kazançlar benzer şekilde yıllık bazda beklentilerin üzerinde % 4,0 olarak açıklandı. ABD’de verilerin hepsnin beklentilerin üzerinde açıklanmasının yanında beklenenden çok daha iyi bir istihdam
toparlanması görülmesi varlık alımlarının azaltılmasına bir sonraki toplantıda başlanacağı görüşlerini kuvvetlendirdi. 22 Eylül’deki bu toplantı bu bağlamda çok kritik olacaktır. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan Fed'in varlık
alımlarını azaltma konusunda geç kalmaktansa erken hareket etmesinin daha yararlı olacağını söylerken Fed'in tahvil alımlarını aylık 10 milyar dolar, mortgage tahvili alımlarını ise 5 milyar dolar azaltması gerektiğini ayrıca
aylık adımlarla varlık alımlarının 8 ayda sonlandırılması gerektiğini ifade etti. ABD borsaları ise Cuma gününü karışık kapatırken gelen verilerin borsalar üzerinde yansımalarını takip ettik. Varlık alım programının azaltılmaya
başlanmasıyla borsalarda ciddi geri çekilmeleri önümüzdeki dönemde göreceğimizin altını tekrar çiziyoruz. Fed’in varlık alımlarını azalttığı dönemde güçlü dolar piyasada söz sahibi olacakken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin
etkisiyle altında sert düşüşler yaşanabilir. Altın fiyatları Cuma günü gelen verilerin ardından düşüşünü hızlandırırken haftaya sert satış algısıyla başlasada gece kayıplarını geri aldı. Ancak altında satış süreci henüz bitmedi.
Doların ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin güçlenmesiyle altında düşüşlerin kademeli bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz.
Bugün ABD’de Fed üyelerinden Bostic ve Barkin’in konuşmaları izlenecek.
EURO BÖLGESİ: Cuma günü Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. ABD’den gelen verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini takip ettik. Dolar endeksinin sert değer kazanması ile Eur/Usd kritik 1.1750 desteğine kadar gerilerken
bu seviyenin altında kapanış görülürse çok daha sert satış sürecinin yaşanabileceği ihtimali ön planda durmakta. Eur/Try ise 10.05 seviyesinin üzerinde alıcılı yapısını koruyor. Avrupa borsaları Cuma gününü yükselişle
kapatmayı başardı. Dax, tarihi rekor seviyelerinde hareket ederken Avrupa borsalarını da peşinden sürüklemeye devam ediyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Euro Bölgesi'nde enflasyonun tahminlerden hızlı
yükselmesi riski olduğunu söylerken Acil Pandemi Varlık Alım Programı’nın (PEPP) uzatılmaması gerektiğini söyledi. PEPP ise mevcut durumda Mart ayına kadar sürecek. Avrupa Merkez Bankası, PEPP’in sonlandırılması için
enflasyon verilerini yakından incelemekte.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni’nin 29.2 açıklanması bekleniyor. Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ekonomideki toparlanma ile birlikte Sentix Yatırımcı Güveni’nde ciddi bir toparlanma dikkati
çekiyor. Bugün piyasalar Cuma günü ABD’den gelen verilerin iyimserliğini fiyatlayabilir. Eur/Usd’de 1.1750 oldukça kritik bir destek bölgesi olduğu unutulmamalıdır.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1425 seviyesinin
altında önce 1413 ve arkasından 1400 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1440 direncinin kırılması halinde önce
1455 ve arkasından 1466 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1567 seviyesinin kırılması halinde önce 1575 ve
arkasından 1585 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1552 desteğinin altında önce 1542 ve
arkasından
1523
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.5880 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.5190 ve arkasından 8.4790
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.6435 direncinin üzerinde önce 8.6775
ve arkasından 8.7235 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1734 seviyesinin
altında önce 1724 ve arkasından 1707 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1745 direncinin kırılması halinde önce 1756
ve arkasından 1765 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#ADESE ADESE - 1 yatırımcı tarafından 25 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'u toplantısında alınan kararın iptali kapsamında açılan dava kapsamında, Mahkeme tarafından reddedildiği açıklandı.
#ALMAD ALTINYAĞ MADENCİLİK - Şirketin Tekirdağ Malkara'da bulunan ve TMSF ihale yoluyla satın aldığı maden sahasına maden ruhsatının şirkete devri ile ilgili işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
#AVOD AVOD GIDA - Şirketin ABD'deki müşterisinden aldığı 1.525 ton 8,7 milyon dolar tutarındaki Yarı Kurutulmuş Domates siparişi ile ilgili yüklemelerin başladığı açıklandı.
#AVGYO AVRASYA GMYO - İstanbul Şişli'de bulunan Metrocity C bloktaki dairenin 1 yıllığına aylık 25.000 TL'ye kiraya verilmesine karar verildiği açıklandı.
#CCOLA COCA COLA - Şirket ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı %57,12 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan paylarının özelleştirilmesi için açılan ihalenin kazananı olarak Hisse Alım Sözleşmesini imzaladığı açıkladı.
#ESCOM ESCORT BİLGİSAYAR - Şirketin %5 pay sahibi olduğu Robotistan'ıa 151.570 dolar bedelle ilave %5 pay alınarak pay oranının %10'a çıkartılmasına karar verildiği açıklandı.
#EKGYO EMLAK KONUT - Şirket projelerinden Kuzey Yakası Projesi'nde yer alan brüt 27.948 m 2 alana sahip bölümün 234,2 milyon TL üzerinden satışının gerçekleştirildiği açıklandı.
#ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK - Berkteks Tekstil ile imzalanan 11 MWp gücünde GES Proje Geliştirme ve Anahtar Teslim EPC sözleşmesi kapsamında, İtalya, Sicilya Bölgesi, Palermo'da 11 MWp gücündeki San Guiseppe Jato GES Pojesi'nin arazi geliştirme, teknik
inceleme ve proje çalışmalarının tamamlanarak ve Lisanslama için İtalyan Şebeke Operatörü Enel'e resmi başvurunun Margün Enerji'nin İtalya Şubesi adına yapıldığı açıklandı.

#GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG - Kobirate ile 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yenilendiği açıklandı.
#ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ - Şirket portföyünde yer alan mevcut girişim sermayesi yatırımları ile portföyde yer alacak yeni girişim sermayesi yatırımlarından oluşan portföyün yönetilmesi için Maxis Girişim'den portföy yönetim hizmeti alınabilmesi amacıyla
yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
#ODAS ODAŞ ELEKTRİK - Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle şirketin İsrail'den 2 adet yangın söndürme ve 1 adet destek uçağı kiraladığı ve Bakanlık koordinasyonunda Türkiye'de yangın söndürme faaliyetlerine başladığı açıklandı.
#PRKAB PRYSMIAN KABLO - Şirketin Türkiye'de kurulacak GES projesi ile ilgili olarak 2021 ve 2022 yıllarında tedarik edilmek üzere 7 - 10 milyon dolar arasında solar ve enerji kablosu siparişi verileceğine dair Niyet Mektubu aldığı açıklandı.
#PEKGY PEKER GMYO - Sermaye artırımından elde edilen fonun 324,9 milyon TL'lik kısmının yeni yatırımların finansmanında, 86,4 milyon TL'sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
#RYGYO REYSAŞ GMYO - Kocaeli Gebze'deki Vona Holding'e ait 34.477 m 2 'lik arsanın 82,2 milyon TL'ye peşin alındığı açıklandı.
#UTPYA ÜTOPYA TURİZM - Şirketin Denizli Pamukkale'de 6 adet, Muğla Fethiye'de 9 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kWp olan 15 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere ön protokol imzaladığı ve satın almanın toplam bedelinin 13,3
milyon dolar olduğu açıklanması sonrasında, kaparo ödemelerinin yapıldığı belirtildi.
#BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 13 Ağustos'ta toplanacak.
#GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 11 - 13 Ağustos'ta toplanacak.
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

