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TÜRKİYE: Dün yurtiçinde Ağustos ayına ait açıklanan tüketici güveni bir önceki aya göre %1,6 oranında azalış kaydederek 78.2 puana geri çekildi. Mevcut dönemde hanehalkının maddii durumu
artarken gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde hanehalkının maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harca yapma düşüncesinin zayıfladığı görüldü.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolar büyüklüğü ile IMF tarihinin en büyük SDR-Özel Çekim Hakkı dağıtımının dün gerçekleştirildiğini duyururken Türkiye buradan 6.4 milyar dolar pay
aldı. Son dönemde yurtiçinde iyimserlik yaratan gelişmelerden biride buydu. Dün BİST100 endeksi % 1.02 değer kazanarak günü 1.459,33 puandan tamamlarken işlem hacmi 13.7 milyar TL olarak
gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 4,01 ile turizm, en çok kaybettiren ise % 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Usd/Try , dolar endeksindeki aşağı yönlü
baskının hafta başında sürmesiyle geri çekilişine devam etti.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin.
ABD: Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 61,2 puana gerilerken, son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. ABD'de Hizmetler PMI verisi
beklentilerin altında 55,2 puan olarak açıklanırken, Eylül 2020'den bu yana en düşük veri olarak kaydedildi. PMI verilerinde Delta varyantının etkileri görülürken kısmi yavaşlamanın ekonomide şu
an için bir bozulma yaratmasını beklemiyoruz. ABD'de Mevcut Ev Satışları beklentilerin üzerinde 5.99 milyon adet olarak gerçekleşirken, son 2 aydır yükseliş görülmekte. Konut piyasasına dair
bugün gelecek verilerle sektöre ilişkin daha net tabloyu alacağız. Gelen PMI verilerinin beklentilerin altında kalması dolar endeksinin değer kaybetmesine neden olurken ABD 10 yıllık tahvil
faizinde dün % 1.25’lere doğru geri çekilme yaşandı. Ancak tahvil faizlerinde güçlenme çabasının devam ettiği görülürken faizler bu sabah itibariyle % 1.27 seviyesinden işlem görüyor. ABD
borsaları günü alıcılı tamamlarken tahvil alımının azaltılması noktasında hala belirsizliğin sürmesi borsalara olumlu yansımaya devam ediyor. ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Biden'ın sosyal
programlara harcamaların artırılmasını öngören planını yasalaştırılması yönünde ilerlenmesi için bugün yapılacak oylamayı erteledi. Yarın yeniden bir araya gelinmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi, altyapı yatırım paketinin sosyal harcamaların artırılmasını da içeren ve 3,5 trilyon doları bulan paket içinde yasalaştırılmasını istiyor.
Bugün ABD’de yeni konut satışlarının 698K gelmesi beklenirken, Richmond imalat endeksi de takip edilecek veriler arasında olacaktır. Bu hafta piyasalar gözünü tamamen ABD büyümesi ve
Başkan Powell’ın Cuma günü Jackson Hole’de yapacağı toplantıya çevirmiş durumda.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 61,5 puan olarak açıklanırken veri son 6 ayın en düşüğü olarak gerçekleşti.
Büyümenin diğer öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi ise beklentiler dahilinde 59.7 olarak açıklandı. Bu sabah gelen veride Almanya büyümesi 2021 yılının 2. çeyreğinde beklentilerin
üzerinde % 1.6 büyüdü. Dün dolar endeksindeki zayıflama ile Eur/Usd paritesinde artış görülürken paritedeki yükselişler halen bizim için satış fırsatı yaratmaya devam ediyor. Eur/Try dün
düşüşünü sürdürürken bugün 9.86 desteğinin çalışıp çalışmayacağı izlenecek. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı kapatırken gelen olumlu imalat PMI verisinin ve tahvil alım
programının azaltılması noktasındaki belirsizliklerin Avrupa borsalarına olumlu yansıdığını söyleybiliriz.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1451 seviyesinin
altında önce 1441 ve arkasından 1434 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1466 direncinin kırılması halinde önce
1479 ve arkasından 1492 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1590 seviyesinin kırılması halinde önce 1600 ve
arkasından 1615 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1576 desteğinin altında önce 1566 ve
arkasından
1554
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3925 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.3315 ve arkasından 8.2900
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.4400 direncinin üzerinde önce 8.4930
ve arkasından 8.5470 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin
altında önce 1795 ve arkasından 1788 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1806 direncinin kırılması halinde önce 1814
ve arkasından 1819 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK – Şirket ile Aydınlı Hazır Giyim A.Ş arasında, Hadımköy Depo Mekanik Tesisat yapım işlerine ilişkin sözleşme imzalandığı, sözleşme bedelinin 27,5 milyon TL+ KDV olduğu açıklandı.
#DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK – Şirket ünvanının "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş” olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı açıklandı.
#ESCOM ESCORT BİLGİSAYAR – Şirket iştiraki Alesta Elektronik A,Ş’nin sermaye piyasası kuruluna yaptığı "girişim sermayesi yatırım ortaklığı " dönüşüm başvurusunun olumsuz karşılandığı açıklandı.
#FENER FENERBAHÇE – Kulübü n , 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; Türkiye Futbol Federasyonu'na 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davası açtığı açıklandı.
#HUBVC HUB GİRİŞİM – Şirket tarafından iştiraki Udentify Teknoloji A.Ş’de sahip olduğu 7363 adet payın Netcad Yazılım A.Ş’ye devredilmesine karar verildiği açıklandı.
#IHGZT İHLAS GAZETECİLİK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 10 milyon TL’sinin menkul ve gayrimenkul yatırımlarında, 18,1 milyon TL’sinin tesis makine yatırımları ödemelerinde, 50,4 milyon TL’sinin stok alımlarında, 15,6 milyon TL’sinin
finansal/finansman borçların ödenmesinde, 60 milyon TL’sinin finansman niteliğindeki işlemlerde, 1,8 milyon TL’sinin ise cari kamu ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
#KARYE KARTALYENİLENEBİLİR ENERJİ – Şirketin bağlı ortaklıkları olan KRT Enerji A.Ş, SZN Enerji A.Ş, Agrolive Attalos A.Ş, H1 Solar Enerji A.Ş, Gesin Elektrik A.Ş, H23 Solar Enerji A.Ş ile yine şirketin bağlı ortaklığı olan Alsun İşletme A.Ş arasında Birleşme
Sözleşmesi imzalanması sonucunda Alsun A.Ş’nin sermayesinin 36 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.
#MMCAS MMC SANAYİ – Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Songül Bulkur’un Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği açıklandı.Şirketin Mecidiyeköy V.D tarafından tarh edilen 335 bin TL’lik vergi ziyaı cezasını yapılandırdığı açıklandı
#NTGAZ NATURELGAZ – Halka arzdan elde edilen fonun yatırım harcamalarında, işletme sermayesinde kullanıldığı ve kalan kısmının halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere çeşitli bankalarda mevduat olarak nemalandırıldığı açıklandı.
#OZRDN ÖZERDEN PLASTİK – Özerden Plastik’in kayıtlı sermaye tavanının 30 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
#RTLAB RTA LABORATUVARLARI – Şirket Tekirdağ Çorlu’da 10.459 m 2 arsa ile fabrika binasının KDV dahil 14,1 milyon TL bedelle satışı ile ilgili olarak karşı taraf ile Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedildiğini açıkladı.
#TSPOR TRABZONSPOR – Sermaye artırımından elde edilen fonun 1,2 milyon TL’sinin halka arz maliyetlerinde, 201 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde 59 milyon TL’sinin futbolcu ve teknik kadro prim ödemelerinde, 4,6 milyon TL’sinin vergi
borçlarıınn ödenmesinde kullanıldığı açıklandı.

#ZOREN ZORLU ENERJİ – Şirketin 2 milyar TL ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2,5 milyar TL’ye artırılmasında ihraç edilecek 500 milyon TL’lik kısmı için yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 25.08.2021 tarihinde mesai saati
bitiminden başlayarak 09.09.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması için SPK’ya başvurduğu açıklandı.
#ORCAY.HE ORTAKÖY ÇAY SANAYİ – Şirket payları Borsa’da Satış yöntemiyle 26 – 27 Ağustos’ta halka arz edilecek.
#VERUS VERUSA HOLDİNG – Verusa Holding'in %100 oranında bağlı ortağı Standard Boksit İşletmeleri'nin Adana Tufanbeyli Boksit maden sahasında tonda 20,86 - 71,24 gram ağırlığında gümüş cevheri tespit edilmiştir. Rezervin işlenebilirliği ve miktarı için
kapsamlı incelemeye ihtiyaç duyulduğu 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

