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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Haziran ayında işsizlik oranı % 10.6 seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde istihdam oranındaki artış ve iş gücüne katılma oranındaki azalma işsizliğin düşmesine neden oldu. Yine de
işsizlikteki bu sert düşüşü çok anlamlandıramadık. Mayıs ayında korona virüs nedeniyle işletmelerin kapalı olması sonrası açılmaları da bir neden olarak görülebilir. Dün BİST100 endeksi günü % 0.34 değer
kazanarak 1.437,46 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,31 ile ticaret olurken en çok kaybettiren ise % 3,45 ile
spor oldu. Usd/Try kuru dünü satıcılı tamamlarken dolarda hala yükseliş baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00’de canlı yayına katılıp gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. Ekonomiye dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
Erdoğan daha önce Ağustos ayındaki düşüşle birlikte faizlerde indirim sürecine girileceğinden bahsetmişti. Bu görüşe katılmadığımızı çünkü ithal girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle ayrıca döviz kurunun temel
mallar üzerinde birikimli etkilerinin ortaya çıkması enflasyonda yükseliş trendini devam ettirecektir. Risk priminde artış görmeye devam edersek kurda yukarı yönlü sert ataklar görebiliriz. BİST100’de 1425 desteği
oldukça kritik olacaktır. Şayet bu desteğin kırılması halinde borsada yeni bir düşüş eğilimi bizi bekliyor olabilir.
ABD: Dün ABD’de veri akışı sakindi. Fed üyeleri varlık alım programı hakkında konuşmalarını sürdürürken ortak kanı bu yılın sonuna kadar tapering sürecini, başlatmak olduğunu anlıyoruz. Bu durumda küresel
bazda güçlü dolar egomanyası ön plana çıkacakken bu durum tahvil faizlerini de yukarı itecektir. Chicago Fed Başkanı Charles Evans, arlık alım azaltımı zamanlaması için aceleci olunmaması gerektiğini söylerken
birkaç istihdam verisini daha görmek istediğinin altını çizdi. Evans ayrıca ilerleme sağladıklarını ancak acele etmeyeceklerini bu sürecin sonunda varlık alımlarının azaltılması ve nihayetinde faizin artırılması için
gereken noktaya ulaşabileceklerini de belirtti. Fed’in diğer üyelerinden Clevelend Fed Başkanı Loretta Mester ise ekonominin farklı alanları yeniden açıldıkça arz sorunlarının fiyatları artırdığını ve enflasyon
endişesi yarattığını gördüklerini ve ana sorunun yükselen fiyatların enflasyonda artışa neden olup olmayacağı konusunda belirdiğini vurguladı. Dolar endeksi dün yükselişine devam ederken ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinin de % 1.36 seviyesine kadar yükseldiğini izliyoruz. Küresel bazda dolar güçlenmeye devam edecektir. ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan 1 trilyon dolarlık altyapı
paketini onayladı. Senato Genel Kurulundaki oylamada 69 senatör tasarının lehinde, 30 senatör aleyhinde oy kullandı. Taslak Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulacak. Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde
yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor. ABD borsaları dünü altyapı paketinin iyimserliğinin karşısında varlık alım programının azaltımının yaklaşması tedirginliği ile karışık kapattı.

Bugün ABD’de çok kritik enflasyon verileri açıklandı. Dün New York Fed’in yaptığı ankette enflasyondaki yükselişin devam ettiği görülmüştü. Bizde buna katılıyor enflasyondaki yükselişin henüz sonlanmadığını
düşünüyoruz. Ancak gelen verileri yakından takip edeceğiz. Varlık alım programının azaltılması noktasında enflasyon net bir şekilde Fed’in daha fazla para basmasının sıkıntılar ortaya koyacağının işaretlerini
veriyor. Bugün ABD’de TÜFE aylık bazda % 0.5 beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin ise % 5.3’e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de aylık bazda beklenti % 0.4’te oluşurken yıllık bazda beklenti ise % 4.3
seviyesinde geleceği şeklinde. Beklentiler enflasyonda yavaş yavaş geri çekilmenin başlayabileceğini ortaya koysada hala enflasyonu tetikleyecek gıda, enerji ve bazı malların arzından kaynaklı yükselişlerin devam
ettiğini görüyoruz. Veriler sonrası piyasalarda volatilite yükselebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün açıklanan verilerde Euro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 42.7 puana gerilerken Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Almanya'dan gelen Zew
Ekonomik Güven Endeksi de benzer şekilde beklentilerin altında 40,4 puana düşerken Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi. Almanya’da ZEW’den yapılan açıklamada ekonomik beklentilerdeki düşüşte
yüksek büyüme oranına hâlihazırda ulaşılmış olmasının, koronavirüs vakalarında sonbaharda 4. dalganın olup olmayacağının belirsizliği ve Çin’deki büyümenin yavaşlamasının etkili olabileceği ifade edildi. Dolar
endeksindeki yükselişin etkisiyle Eur/Usd paritesinde düşüşler hızlanırken 1.1610 önemli bir destek bölgesini oluşturmakta. Eur/Try ise her ne kadar dün geri çekilse de 10.05 desteğinin üzerinde yükseliş
potansiyelini sürdürmekte. Avrupa borsaları dünü yükselişle kapatırken Dax tarihi zirvelere yakın seyretmeye devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin ancak ABD’den gelecek enflasyon verileri küresel piyasaları şekillendirebilir.
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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 1442 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 1545 desteğinin altında önce 1523 ve
arkasından
1516
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.5880 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.5460 ve arkasından 8.5190
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.6700 direncinin üzerinde önce 8.7235
ve arkasından 8.7965 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1724 seviyesinin
altında önce 1717 ve arkasından 1707 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1738 direncinin kırılması halinde önce 1748
ve arkasından 1756 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AKGRT AKSİGORTA - Temmuz ayında prim üretimi %3 artışla 480,6 milyon TL’ye, Ocak - Temmuz döneminde de %28 artışla 3,5 milyar TL’ye yükseldi.
#ENKAI ENKA İNŞAAT - Şirketin Sivas PT4 Pompa İstasyonu GRE Boru Yenileme işlerini tamamladığı açıklandı.
#EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK - North America Ltd. tarafından Şirket aleyhine açılan 8,7 milyon TL tutarlı tazminat davasında, Mahkeme tarafından EREGL aleyhine davanın kısmen kabulüne karar verildiği, EREGL’nin karara karşı istinaf yoluna başvurduğu
açıklandı.

#HDFGS HEDEF GİRİŞİM - Sermaye artırımından elde edilen fonun 60 milyon TL’sinin Hedef Projelendirme’nin sermaye artırımında, 27,4 milyon TL’sinin girişim yatırımında, 67,7 milyon TL’sinin ise kısa vadeli portföy yatırımlarında değerlendirildiği açıklandı.
#KONTR KONTROLMATİK - İKN'lı "Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kapulukaya HES ikaz sistemlerinin yenilenmesi" İhalesine ait sözleşmenin 564.500 euro bedelle imzalandığı açıklandı.
#KTSKR KÜTAHYA ŞEKER - Borsa tarafından şirket paylarına 10 Eylül’e kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve emir değiştirme tedbirleri getirildi.
#OSMEN OSMANLI MENKUL - Sermaye artırımından elde edilen fonun müşterilere kredi olarak kullandırıldığı açıklandı.
#QUAGR QUA GRANITE - Aydın Söke’de 64.236 m 2 ’lik arsanın 11,7 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

#FENER FENERBAHÇE - Paribu’nun iştiraki olan Stoken ile kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi imzalandığı, Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari
hasılat taahhüt edildiği açıklandı.
#TSPOR TRABZONSPOR - Andreas Evald Cornelius'un transferi konusunda Parma anlaşma sağlandığı açıklandı.
#THYAO TÜRK HAVA YOLLARI - Temmuz ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %7,0 azalışla 2,65 milyona, yolcu doluluk oranı 6,2 puan azalışla %83,1’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı %33,6 azalışla 2,84 milyona yolcu doluluk oranı 13,4 puan azalışla %69’a
geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %23 azalışla 5,50 milyona, yolcu doluluk oranı 12 puan azalışla %71,2’ye geriledi. Ocak - Temmuz döneminde 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %47 azalışla 9,53 milyona, yolcu doluluk oranı ise 10,1 puan azalışla %76,1’e
geriledi. Dış hat yolcu sayısı %56,4 azalışla 10,58 milyona, yolcu doluluk oranı ise 17,4 puan azalışla %62,5’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %52,4 azalışla 20,11 milyona ve yolcu doluluk oranı da 16,2 puan azalışla %64,4’e geriledi.
#YBTAS YİBİTAŞ - Piyasa koşulları ve bakım çalışmaları nedeniyle, şirketin Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 ay geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı
#KZBGY KIZILBÜK GYO - Şirket payları 12 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak
#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.
#ARCLK ARÇELİK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.500.000 adet pay 32,34 - 33,06 TL fiyat aralığından geri alındı.
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

