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GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. Piyasada Fed toplantı tutanaklarının yansımaları izlenirken Fed’den güçlü tapering mesajları borsalarda satışlara doların ise güçlenmesine neden oldu.
Dün BİST100 endeksi % 0,67 değer kaybederek günü 1.439,86 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %
2,56 ile madencilik, en çok kaybettiren ise % 2,10 ile metal ana sanayi oldu. Usd/Try kuru doların küresel bazda değer kazanmasının etkisi ile yükseldi. Kurda hala 8.60 direncinin önemli olduğunu
ve bu seviyenin üstüne çıkılması halinde çok daha sert alımların gelebileceğini ifade edebiliriz. Ancak 8.60 seviyesinin altında kaldığı sürece şu an satış baskısını kırabilmiş değil. BİST100 endeksi
güçlü tapering mesajlarının ardından bugünde düşüşünü sürdürebilir. Dün TCMB’nin yayınladığı verilerde 13 Ağustos haftasında yabancılar 77.9 milyon dolarlık hisse alımı yaparken 45.2 milyon
dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satışı gerçekleştirdiği görüldü. Yabancılar 40.6 milyon dolarlık ters repo satın alırken şirket borçlanma senetlerinden de 1.5 milyon dolarlık alım yaptılar.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak.
ABD: Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 348 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 362 bin kişi olacağı şeklindeydi. Haftalık işsizlik başvuruları pandemi sonrası
en düşük seviyeye geriledi. Böylelikle istihdamın toparlandığı görülürken Fed taperinge bir adım daha yaklaşmış oldu. Haftalık işsizlik başvuruları pandemi öncesi 250 K olan ortalamasına giderek
yaklaşmakta. ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentilerin altında 19.4 puana düşerken, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fed toplantı tutanaklarından verilen güçlü
tapering mesajları ve bu yıl bitmeden taperinge başlanabileceği söylemleri küresel bazda dolar endeksinin güçlenmesini sağlarken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen baskı dikkatimizi çekiyor.
Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüş görülürken bugün işlemler % 1.23 seviyesinden geçmekte. ABD borsaları ise sert satıcılı başladığı günde tepki alımları yaşayarak günü karışık tamamladı.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Fed'den yapılan açıklamaya göre Başkan Powell’ın, Kansas City Fed ev sahipliğinde düzenlenecek Jackson Hole sempozyumunda 27 Ağustos Cuma günü Türkiye saati
ile 17.00’de bir konuşma yapacağı ifade edildi. Powell’ın bu toplantıda varlık alımının azaltılması noktasında vereceği mesajlar elbet çok önemli olacaktır. Bugün ise gözümüz haftalık kritik direnç
bölgesinde olan dolar endeksinde olacak. 93.44’ün üzerinde kapanış yapıp yapmayacağını dikkatle izleyeceğiz. ABD borsalarında ise düşüşün devam edeceği kanaatindeyiz.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya’da, Almanya Maliye Bakanlığı, 2. çeyrekte % 1,5 büyüyen Alman ekonomisinin, canlı iç
talebin etkisi ile 3. çeyrekte daha güçlü toparlanma yolunda ilerlediğini öne sürdü. Maliye Bakanlığı bugün yayınladığı aylık raporunda, güven anketlerinin ve geleceğe yönelik göstergelerin
işletmelerin güçlü iyimserliğine ve yaz aylarında ekonomide yüksek aktiviteye işaret ettiklerini vurguladı. Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından yapılan ankete göre Alman
şirketlerinin hammadde ve ara mali tedarikinde kayda değer sıkıntılar ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduklarını gösterdi. Şirketlerin %83’ü hammadde, ara malı ve bazı malların arzında
darboğaz ve yüksek fiyat artışları ile karşı karşıya olduklarını ifade ettiler. Dün dolar endeksinin küresel bazda değer kazanması ile Eur/Usd’de satışlar devam ederken paritenin % 1.1700 seviyesinin
altında kalması satış eğilimini güçlendirdi. Paritede satışların devamını bekliyoruz. Eur/Try ise yükselişine devam ediyor. Avrupa borsaları dünü satıcılı kapatırken Fed toplantı tutanaklarının küresel
bazda borsalar üzerinde yarattığı olumsuz havanın etkili olduğu gözlendi.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1436 seviyesinin
altında önce 1426 ve arkasından 1409 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1442 direncinin kırılması halinde önce
1449 ve arkasından 1456 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1565 seviyesinin kırılması halinde önce 1574 ve
arkasından 1584 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1545 desteğinin altında önce 1528 ve
arkasından
1519
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.

ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.4900 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.4570 ve arkasından 8.4180
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.5500 direncinin üzerinde önce 8.5880
ve arkasından 8.6200 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1784 seviyesinin
altında önce 1777 ve arkasından 1765 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1788 direncinin kırılması halinde önce 1793
ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#ASELS ASELSAN - Şirket ile ASFAT arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi ile ilgili olarak 40,3 milyon euro tutarında bir sözleşme imzalandığı, teslimatların 2023 - 2024 yıllarında gerçekleştirileceği açıklandı.
#AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDİNG - Şirket iştiraki Çelik Motor bünyesinde bulunan Moov’un kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor’un %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan Moov Dijital Ulaşım’a devredilmesi tescil edildi.
#ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG / #DIRIT DİRİTEKS / #GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK / #KERVN KERVANSARAY / #KUYAS KUYUMCUKENT - 2. çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından uygun görüldü.
#BEYAZ BEYAZ FİLO - 100 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
#BMSCH BMS ÇELİK - Halka arzdan elde edilen fonun 27,9 milyon TL’lik kısmının işletme sermayesinde, 16,4 milyon TL’sinin kısa vadeli borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
#BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK - Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
#BRKO BİRKO - Şirkete ait bazı parsellerle ilgili parsellerle ilgili 2018 yılında başlatılan imar çalışmalarının yeniden başlatılmasına ve parseller üzerinde atıl durumda bulunan binaların yıkılması ve hurda ihalesinin yapılmasına karar verildiği açıklandı.
#BUCIM BURSA ÇİMENTO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
#DENGE DENGE HOLDİNG - Vepa Fırça’nın %25’lik payının satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
#DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG - Şirket ile Consitex S.A. arasındaki marka tescil davasında Consitex S.A.'nın temyiz başvurusunun reddedilmesi sonrasında, DERHL’nin tazminat talebi davasının devam ettiği açıklandı.
#SKTAS SÖKTAŞ - Şirketin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği’nin 1 litrelik ambalajlardaki yeni ürünü olan pastörize sütü MGROS mağazalarında satmak üzere yeni bir anlaşma imzaladığı açıklandı.
#SISE ŞİŞECAM - Şirket tarafından %100’üne sahip olduğu Çayırova Cam’ın devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
#FADE FADE GIDA - 2021 yılında şirkete verilen 2 milyon euroluk organik kurutulmuş siparişlerinin 1 milyon euroluk kısmının tedarikinin yapılarak sözleşme imzalandığı, kalan 1 milyon euro siparişin ise üretim ve tedarik çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
#FENER FENERBAHÇE - Futbol A Takımının forma göğüs reklamında AVIS markası yazılması konusunda 1 yıl süre ile Otokoç Otomotiv ile 50 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.
#ISCTR İŞ BANKASI - 144 gün vadeli 729,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. Banka nezdinde 2018 yılına ilişkin yürütülen tam vergi incelemesi sonucunda toplam 92,5 milyon TL tarhiyat gerçekleştirildiği, banka tarafından yasal yollara başvurulmasına karar
verildiği açıklandı.
#ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ - Şirket ile Maxis Girişim Sermayesi arasında Portföy Yönetim Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
#KATMR KATMERCİLER - Şirketin zırhlı savunma araçları ve muhtelif sivil ekipmanlar olmak üzere Afrika ülkesi kaynaklı 11,6 milyon dolar tutarında sipariş aldığı, teslimatların 2022 - 2023 yıllarında teslim edileceği açıklandı.
#MTRKS MATRİKS - Kripto para alanında yapılan planlamalar kapsamında, Binance Kripto Para Borsasının API Broker programına dahil olunduğu 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

