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TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi küresel borsalara paralel yükselişini sürdürdü. Bir ara 1466 kritik direncini aşan BİST100 endeksi ancak bu seviyenin üzerinde
kapatmayı başaramadı. Bu seviye bizim için çok önemli eğer borsa 1466 seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir. Ancak bu seviyenin altında orta vadeli satış
baskısının süreceğini söyleyebiliriz. BİST100 endeksi dünü % 0.45 değer kazanarak 1.465,89 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri
arasında en fazla kazandıran % 3,86 ile turizm olurken en çok kaybettiren ise % 1,95 ile spor oldu. Usd/Try kuru dünü satış baskısı altında kapattı. Usd’Try’de aşağıda 8.29 yukarıda 8.60 seviyeleri
önemini koruyor. Uluslararası Para Fonu IMF, 650 milyar dolarlık SDR (özel çekim hakkı) dağıtımını dün itibarıyla tamamlarken Türkiye’ye 6.4 milyar dolarlık hibe yapılacağını daha önceden de
söylemiştik. Böylelikle brüt rezervlerde de 109 milyar dolardan 115 milyar dolara yükseliş izlenecekken net rezervlerin hala – 41 milyar dolar civarında olduğunu izliyoruz.
Bugün yurtiçinde Ağustos ayına ait imalat güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak.
ABD: Dün ABD’de Yeni Konut Satışları beklentilerin üzerinde 708 bin adet gerçekleşirken son son 3 aydır devam eden düşüş trendinin sonlandığını görüyoruz. Konut sektöründe bu hafta gelen
verilerin ardından toparlanmanın devam ettiği görülüyor. Açıklanan diğer veride Richmond İmalat Endeksi beklentilerin altında 9 puana düşüş gösterirken Haziran 2020'den bu yana en düşük veri
olarak kaydedildi. Dün dolar endeksi nde düşüş devam ederken bugün bir miktar yukarı yönlü hareketler izlenebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizinde ise artış sürüyor. Varlık alımlarının azaltılması
(tapering) için Eylül toplantısının tekrar ön plana çıkmasıyla faizlerde yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah % 1.29 seviyesinden işlem görmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizinde dikkat
edilmesi gereken seviye % 1.37 seviyesi bu seviyenin kırılması halinde dolarda küresel bazda sert bir güçlenmeye tanık olabiliriz. ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın sürekli dile
getirdiği 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı. Paket 212’ye karşı 220 oyla kabul edildi. Demokratların bütçe tasarısını Cumhuriyetçilerin desteği olmadan yazıp onaylamasının yolu açılırken,
geçen ay Senato'dan geçen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının da 27 Eylül'e kadar oylanması kararlaştırıldı. Ancak alınan bu kararın piyasalara yansıması olmadı. Bir süredir bu kararın alınacağına
dair beklentiler özellikle ABD endekslerinde rekorların kırılmasını sağlıyordu. ABD borsaları dünü alıcılı kapatırken ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısına 16 yaş
ve üstü için tam kullanım onayı vermesinin aşılama oranını artırabileceği ve ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğine dair beklentilerle yükseliş kaydetti.
Bugün ABD’de büyüme ve enflasyonu harcamalar yoluyla etkileyecek olan dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda % 0.5 gelmesi beklenirken çekirdek dayanlıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda %
0.3 azalış göstermesi beklenmekte.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya ekonomisinin korona virüs salgını kısıtlamalarının gevşetilmesinin hane halkı tüketimini etkilemesi ve
kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde % 1,6 genişlediğini bildirdi. Eur/Usd paritesi dolar endeksinin zayıflamaya devam
etmesiyle yükselişine devam ederken yükselişlerin satış fırsatı yarattığının tekrar altını çizelim. Eur/Try ise düşüşünü sürdürürken 9.86 seviyesinin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz. Avrupa
borsaları dünü karışık seyir ile kapatırken ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), koronavirüse karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini açıklaması ve piyasalardaki
belirsizliğin etkili olduğunu izliyoruz.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan IFO iş güven endeksinin 100.2 puan açıklanması bekleniyor.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1459 seviyesinin
altında önce 1451 ve arkasından 1441 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 1792 seviyesinin
altında önce 1785 ve arkasından 1777 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1800 direncinin kırılması halinde önce 1809
ve arkasından 1814 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AVOD - A.V.O.D GIDA 2020 yılı hesap dönemi ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe tandartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları
("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolara göre 1.985.074 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre
4.455.249 TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımının yapılamayacağı hususu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiş olup, 24.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısında kar dağıtımı yapılmaması önerisi kabul edilmiştir.
#BRLSM - BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK – Şirket paylarının halka arzını takiben, ortaklardan Mesut Altan tarafından yapılan 14.498.124,95 TL, İdris Çakır tarafından yapılan 15.975.069,82 TL olmak üzere toplamda 30.473.194,77 TL tutarındaki nakit ödeme şirket
hesaplarına aktarılmış olup, Şirketin mevcut durum itibarıyla ortaklardan alacak bakiyesi bulunmamaktadır.
#DIRIT - DİRİTEKS Isparta İli Gönen İlçesi Fandas Koçtepe Köyü 121 ada 5 parsel numarasında kayıtlı fabrika binası idari bina arsa vasıflı taşınmaz üzerine Bilgi Gayrimenkul değerleme A.Ş tarafından düzenlenen değerleme raporunda gayrimenkullerin toplam
Pazar değeri KDV dâhil 22.189.900 TL olarak rapor edilmiştir.
#EKGYO - EMLAK KONUT İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesinin, 03.09.2021 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacağı bildirildi.
#GENIL - GEN İLAÇ Şirket, 13.06.2018 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde EP-B-2935232 numarası ile patentli yenilikçi SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238) Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, GEN tarafından klinik öncesi ve
klinik fazlarda araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konularında, Hollanda'da kurulu, patent sahibi Sulfateq B.V. ile 24.08.2021 tarihinde nihai, münhasır lisans sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu münhasır lisans sözleşmesi, 2020 Aralık ayında
kamuoyuna duyurulan ve molekül geliştirmeye yönelik iş birliğine ilişkin olan ön sözleşmeyi, AR-GE detayları, münhasır patent lisansı, dünya çapında üretim hakkı ve dünya çapında ticarete dair unsurlarla tamamlamakta, nihai hale getirmektedir. Söz konusu
SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238), AR-GE çalışmaları GEN tarafından Hollanda'da Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi (University Medical Center Groningen) ve Amsterdam Vrije Üniversitesi (Free University Amsterdam) laboratuvarlarında Avrupa Birliği İlaç
Ajansı (EMA) ruhsatlandırma gerekliliklerine uygun olacak şekilde yürütülecektir. Klinik öncesi çalışmaların 2022 yılı son çeyreğine kadar tamamlanması; klinik çalışmaların ise 2022 yılının Aralık ayında başlaması planlanmaktadır.
#KFEIN - KAFEİN YAZILIM – Şirketin %51 bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim Çözümleri tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve "Azerbaycan, Bakü Nizami Caddesi 92. Arena" adresinde kurulacak olan 10.000,00 USD kuruluş sermayeli "Karmasis
Azerbaycan MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.
#KONTR - KONTROLMATİK 28.06.2021 Tarihli açıklamada; "Kontrolmatik-Siterm iş ortaklığı olarak girilen, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/200420 İKN'lu "50 T/H Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı " ihalesinde, iş
ortaklığı vergiler hariç 35.699.000,00 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler
kamuoyu ile paylaşılacaktır." şeklinde duyuru yapılmıştı. 24.08.2021 tarihi itibariyle, İhale komisyonunun kararı üzerine 2021/200420 İKN'lu ihalenin bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği şirkete bildirilmiştir. Şirket tarafından söz konusu karara gerekli
görülen itirazlar yapılacaktır.

#MERCN - MERCAN KİMYA Üretim portföyünü zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla biyosidal ürün grubu içerisinde yer alan yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapılmış olunan
ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.
#SASA - SASA POLYESTER –6 Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılan soruşturma sonucunda; "poliesterlerden sentetik devamsız lifler (poliester elyaf)" ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali
yükümlülük getirilmiştir. Ek mali yükümlülük birinci yıl 60 ABD Doları/ton, ikinci yıl 58 ABD Doları/ton ve üçüncü yıl 56 ABD Doları/ton şeklinde belirlenmiştir.
#TUPRS - TÜPRAŞ - Şirketin %40 iştiraki Opet’in açtığı davada, istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline ve ödenen 325.449.093,45 TL tutarındaki cezanın davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte şirkete ödenmesine
karar verilmiştir.
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

