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ACAR MENKUL DEĞERLER SABAH RAPORU
GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB tarafından yayınlanan verilerde 20 Ağustos’ta yabancıların 207,1 milyon dolarlık hisse alımı yaptığı görülürken 211.2 milyon dolarlıkta Devlet İç Borçlanma Senedi
aldığı izlendi. Aynı dönemde yabancılar 0,2 milyon dolarlık ters repo işlemi gerçekleştirirken 1.2 milyon dolarlıkta şirket borçlanma senedinden aldığı görüldü. Dün BİST100 endeksi günü % 0.33 değer kaybederek
1.448,52 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 1,41 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren ise % 3,18 ile turizm
oldu. İngiltere korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye’yi kırmızı listede bırakırken Fransa bu kapsamda daha önce kırmızı listeden çıkarttığı Türkiye’yi yine kırmızı liste kapsamına aldı. Usd/Try kuru dün dolar
endeksinin kısmi yükselmesi ile tepki alımı yaşarken kurda 8.29 desteği ve yukarıda 8.60 dirençlerinin önemli olduğunu belirtelim. BİST100’de de satışların derinleşmesini bekliyoruz.
Bugün yurtiçinde sabah saatlerinde Ağustos ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. Bu hafta gelen güven endeksleri Ağustos ayında düşüşe işaret etmişti. Piyasalar bugün Fed Başkanı Powell’ın
Jackson Hole’de tahvil alımının azaltılması programının ne zaman başlayacağına dair sinyal arayacak.
ABD: Dün ABD’de açıklanan verilerde 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında ancak bir önceki aya göre artış kaydederek % 6,6 olarak gerçekleşti. Fed yıl sonunda büyümenin % 7.0
olacağı tahmininde bulunmakta. İstihdam tarafını ilgilendiren gelen diğer verilerde ise Haftalık İşsizlik Başvuruları beklentilerin üzerinde 353 bin kişi olarak gerçekleşirken, beklentiler 345 bin kişi geleceği
şeklindeydi. ABD'de istihdamda toparlanma devam ediyor. Dün dolar endeksinde sınırlı alımlar görülürken ABD 10 yıllık tahvil faizleri bizim için kritik nokta olan % 1.37 sınırına dayandı ancak burayı kırmayı
başaramadı. Eğer bu seviye kırılır ise 10 yıllık tahvil faizlerinin % 1.55’e doğru ilk etapta atakları görülebilir. Bu da dünya genelinde doların değer kazanması anlamını taşıyacaktır. Hem tahvil faizlerinin % 1.37
seviyesini kıramaması hem de Afganistan’da çatışmaların yoğunlaşması ile jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarının yükselmesini sağlarken bu yükselişin geçici olacağını düşünüyoruz. Altın fiyatlarında
görüşümüzü değiştirmiyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizinin % 1.37 seviyesini kırmasıyla düşüşlerin sertleşeceği görüşümüzü koruyoruz. ABD borsaları dünü satıcılı tamamlarken Fed Başkanı Powell’ın Jackson
Hole’dan tapering mesajı verebileceği yada bu yönde bir sinyal verebileceği beklentisi borsalarda satışa neden oldu. Fed üyelerinden Ester George yaptığı açıklamalarda bugün ekonomide ilerlemenin iyi olduğunu
enflasyonun güçlü bir şekilde geri döndüğünü ve bunun varlık satın alımlarını azaltmak için bir fırsat olduğunu kaydederken Fed’in bu yıl başında tahvil alım programını azaltılabileceğini dile getirdi. Fed üyelerinden
Bullard ise ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde olduğunu ancak 2022’de geri çekilmesine rağmen % 2.5’un üstünde kalacağını söylerken varlık alımlarının azaltılmasının bitişinin 2022’nin ilk çeyreği olması
gerektiği görüşünü yineledi. Bullard ayrıca varlık alımlarına hızla son vermenin enflasyonu ılımlılaştığı takdirde faiz artışları için seçeneklerin masaya yatırabileceğini ifade etti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan,
varlık alımlarının azaltılması kararının Eylül ayında açıklanması gerektiği yönündeki görüşünü koruduğunu söylerken tahvil alımlarının sonlandırılmasının 8 ayda bitirilmesi gerektiğini de ifade etti.
Bugün ABD’de gözler Fed Başkanı Powell’ın saat 17:00’de yapacağı konuşmaya çevrilmişken ABD’li vatandaşların tüketime mi yoksa tasarrufa mı yöneldiğini göreceğimiz kişisel gelirler aylık bazda % 0.2
beklenirken kişisel harcamaların ise % 0.4 geleceği tahmin edilmekte. Bunun dışında ABD’de Micgihan tüketici güveni ve Michigan enflasyon beklentisi de takip edilecek. Piyasalar bugün Fed Başkanı Powell
açıklamaları sonrası sert hareket edebilir.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda arz sıkıntıları ve koronavirüsün Delta varyantının
ekonomide toparlanmayı olumsuz etkilediği belirtilirken ECB üyelerinin faizler konusunda da ileri dönük yönlendirme üzerinde geniş çaplı tartışmalar yaptıkları görüldü. leri dönük yönlendirmedeki ECB'nin faizleri
enflasyon % 2 seviyesine ulaştığını görene kadar faiz artırmayacağı ifadelerine sadece Almanya ve Belçika merkez bankalarının başkanları itiraz ettiler. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası
Başkanı Francois Villeroy de Galhau, arz tarafındaki sıkıntıların fiyatları ECB'nin beklediğinden daha yukarı itmekte olduğunu, ancak bunun büyük olasılıkla geçici bir etki olduğuna inandıklarını söyledi. Eur/Usd
paritesi dolar endeksindeki sınırlı yükseliş ile düşüş kaydederken Eur/Try kuru 9.86 desteğini kırmakta zorlanıyor. Avrupa borsaları dünü düşüşle tamamlarken Avrupa borsalarının ABD endeksine ayak uydurduğu
görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Fed Başkanı Powell ‘ın açıklamaları parite ve Avrupa borsaları üzerinde etkili olabilir.
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BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1442 seviyesinin
altında önce 1432 ve arkasından 1421 desteğine kadar
geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1453 direncinin kırılması halinde önce
1462 ve arkasından 1472 direncine doğru hareketler
hız kazanabilir.

VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda
ise 1572 seviyesinin kırılması halinde önce 1583 ve
arkasından 1597 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1562 desteğinin altında önce 1554 ve
arkasından
1547
desteğine
doğru düşüşler
kaydedilebilir.
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USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3700 seviyesinin
kırılması halinde önce 8.3315 ve arkasından 8.2900
seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.4060 direncinin üzerinde önce 8.4600
ve arkasından 8.5470 direncine doğru yükseliş
görülebilir.

ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin
altında önce 1793 ve arkasından 1788 desteğine
kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1809 direncinin kırılması halinde önce 1816
ve arkasından 1824 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ
#AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDİNG Şirketin 26.08.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Tarım ve Hayvancılık alanlarında faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Agrico Yatırım Holding A.Ş.'ye ortak olmaya, Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin özkaynak
yapısının güçlendirilmesi amacıyla 1.300.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 8.700.000 TL nakden artışla 10.000.000 TL'ye çıkartılan sermayeye şirket de 5.000.000 TL ile katılmasına, Yeni oluşacak ortaklık yapısı ile Agrico Yatırım Holding A.Ş.'de %50 ortaklık ile
bağlı ortaklık şeklinde ortak olunmasına, Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin ilk yapılacak genel kurulunda yönetim kuruluna şirket tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Balkan AKBAŞ'ın önerilmesine, Agrico Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artışından
elde edilecek fonun şirketin mevcut bağlı ortaklıklarının gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması ve büyümesini hızlandırmak için kullanılmasına, Bu kapsamda bağlı ortaklık bünyesindeki şirketlerin sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi
ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
#BALAT BALATACILAR BALATACILIK 17.04.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2019 / 05 nolu karar ile şirket ortaklarından Mehmet Ömer Akad 'ın alacağına karşılık kısmi olarak 979.664,00 TL ve 979.664 adet şirket bağlı ortaklığı Berka
Balata A.Ş. hissesi devri yapılmıştı. 26.08.2021 Tarih ve 2021 / 13 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği 979.664 adet ve 979.664,00 TL hisse işlemi iptal edilerek geri alınmıştır ve şirket Ortaklar Hesabının Mehmet Ömer Akad alacağına
kaydedilmiştir. Şirket Yönetimine gelen bilgilerden Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. Niyet Mektubu ve Taahhütname göndererek, Tahsisli Sermaye Artışı yapılması halinde Şirket Ortağı olarak 3.500.000 TL nakit iştirak edeceğini bildirmiştir. Bu
konu Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanacaktır.
#BRLSM BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK Şirket ile Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. arasında bugün (26.08.2021) Kalyon Jet Hangarı Projesi Mekanik Tesisat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.550.510,60 TL+KDV dir. Şirket ile Sanat Yapı İnşaat A.Ş.
arasında bugün (26.08.2021) Çatalca Özel Konut Yapımı Mekanik Tesisat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 2.511.989,92 TL+KDV dir. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. arasında bugün (26.08.2021)
Kalyon Jet Hangarı Projesi Elektrik Tesisat işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.500.000 TL+KDV dir. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Sanat Yapı İnşaat A.Ş. arasında bugün (26.08.2021) Çatalca Özel Konut Yapımı Elektrik Tesisat
işleri sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 3.000.000 TL+KDV dir.
#EKGYO EMLAK KONUT Şirket projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Avrupark Hayat) kapsamında 701 Ada 4 Parsel ve 702 Ada 3 Parsel ile bu Parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici
kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 26.08.2021 tarihinde onaylanmıştır.
#GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK Şirket ile Super Elektrik Üretim A.Ş. arasında Hibrit Enerji Santrali Yönetmeliğine esasen Malatya ilinde bulunan Arapkir Rüzgar Enerji Santrali içerisinde ek 10 MWp gücünde hibrit Güneş Enerjisi Santrali mühendislik, ekipman,
tedarik, kurulum ve işletmeye alma için sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme esasına göre yer teslimi gerçekleştirilmiştir. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 5.628.800,-USD'dir.
#ITTFH İTTİFAK HOLDİNG - Bağlı ortaklık Selet A.Ş.'nin Konya İli, Meram İlçesi, Gödene Mah. 17433 Sok.N5 adresinde mukim, yumurta ve yem üretim tesisleri 01.01.2022 - 31.12.2026 tarihleri arasında 5 (Beş) yıllık süreyle Tekkeli Gıda San.Tic.Ltd.Şti.' ne
(KİRACI) kiraya verilmiştir. Taraflar arasında 26.08.2021 (Bugün) tarihinde düzenlenen kira sözleşmesine göre; 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki 24 aylık süreçte aylık kira bedeli 262.500.- TL + KDV olmak üzere, hesaplanan 6.300.000.-TL + KDV
tutarındaki 24 aylık toplam kira bedeli Selet tarafından peşin olarak tahsil edilecektir. 01.01.2024 - 31.12.2026 tarihleri arasındaki 36 aylık süreçte uygulanacak kira bedeli, TÜİK tarafından yıllık olarak, açıklanacak, bir önceki kira yılında tüketici fiyat
endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre belirlenmiş değişim oranlarında arttırılmak suretiyle tespit edilecektir. İşletmede bulunan canlı tavuklar ve yem hammadeleri kiralama kapsamı dışında, rayiç değerleri üzerinden kiracıya ayrıca satılacak ve satış bedeli en
geç 15.09.2021 tarihinde Selet'e kiracı tarafından ödenecektir. Sözleşmeye göre kira sözleşmesi süresi içinde veyahut sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesinden itibaren en fazla 6 (Altı) aylık süre için geçerli olmak üzere;
Selet'in yumurta ve yem üretim tesislerini satmak istemesi durumunda, Selet'in kabul edeceği satış bedeli üzerinden kiracının alım hakkı önceliği olacaktır.
#SISE ŞİŞECAM 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; tek pay sahibi konumunda olunan Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin , tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirket Türkiye Şişe ve
Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, Şirket ile Çayırova Cam arasında imzalanmış olan 17.05.2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi'nin kabulüne karar verilmiştir.
#ORCAY / ORTAKÖY ÇAY SANAYİ – Şirket payları Borsa’da Satış yöntemiyle bugün halka arz edilecek.
#YEOTK / YEO TEKNOLOJİ – Şirket payları Borsa’da Satış yöntemiyle bugün ve Salı günü halka arz edilecek.
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

