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Teknik Görünüm:
BIST 100 geçtiğimiz haftayı 93.003 puandan tamamladı. 90.000-96.500
ve daha geniş bir bant olan 90.000(88.000-84.000)-100.000 bandında
işleyiş devam ediyor. 93.398 kriter seviyesi üzeri işleyiş, üst bant hedeflerini
gündeme getirecektir.
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Şirket Haberleri:
DOHOL:
Yönetim Kurulumuz 23.11.2018 tarihli (bugün) toplantısında;
Tamamı ödenmiş 13.000.000 Türk Lirası sermayesine %99,90 oranında
iştirak etmiş olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet
Pazarlama A.Ş.'nde; İbrahim Serdar Aral'ın sahibi bulunduğu beheri 1 Türk
Lirası itibari değerdeki tamamı nama yazılı toplam 12.500 adet B Grubu
pay senedinin, bedeli nakden ve peşinen ödenmek üzere itibari değeri
üzerinden toplam 12.500 Türk Lirası bedel ile devir ve satın alınmasına
karar verilmiştir. Söz konusu devir ve satın alıma ilişkin işlemler
23.11.2018 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
*Yıldız Holding, Kellogg Company ile ortaklığını sona erdiriyor - Dünya
Yıldız Holding, 2005 yılında ABD'li gıda markası Kellogg's'un sahibi
Kellogg Company ile ortaklığını sona erdiriyor. Yıldız Holding'in hissesini
ABD'li ortak devralacak. Böylece Kellogg Med Gıda'nın tamamı ABD'li
şirkete geçecek.
Ülker Ailesi ve ABD'li Kellogg arasındaki üretimle başlayan işbirliği
hakkında kısa bir bilgi vermek gerekiyor. 13 yıl önce iki dev bir araya
gelerek yüzde 50'şerlik hisse yapısıyla Kellogg Med Gıda şirketini kurmuştu.
2005'teki anlaşmada ilk aşamada 12-13 milyon euroluk yatırım yapılacağı,
ardından bu miktar artırılacağı açıklanmıştı. Kellogg ve Yıldız'ın kurduğu
Kellogg Med Gıda, 31.2 milyon lira sermayeye sahip. 9 bin 300 ton
kapasiteye sahip Pendik'teki tesiste 43 çeşit ürün üretiliyor. ABD'li şirketle
üretimde hisse devri olsa da Yıldız Holding'in satış, dağıtım ve tedarik
birlikteliği devam edecek. Hatırlanacağı üzere Yıldız Holding, 2014'te de
Hero Gıda'daki yüzde 50 hissesini şirketin diğer ortağı Hero AG'ye
devretmek için anlaşma imzalamıştı.
TMSN:
TÜMOSAN, 360 beygir, 450 beygir ve 500 beygir üzeri olmak üzere
3 güçte motoru Türk savunma sanayisinin hizmetine sunmaya
hazırlanıyor
Dünya gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye'nin ilk
dizel motor üreticisi TÜMOSAN, geliştirdiği yerli motor ve güç aktarma
organlarıyla güvenlik güçlerine hizmet verecek 4x4, 6x6 ve 8x8 zırhlı
araçların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor.

Sayfa 3

26/11/2018

TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, "Araç üzerindeki
kalifikasyon testlerimiz devam ediyor. Özellikle mayın ve balistik testlerle
ilgili çalışmalarımız sürüyor. IDEF 2019'da, müşteri isterleri doğrultusunda
testleri tamamlanmış, mayın ve balistik tesisleri geçmiş bir aracı sergilemeyi
planlıyoruz.
Şu anda TÜMOSAN'ın farklı bir motoruyla test süreci devam ediyor.
Transmisyon olarak yeni nesil transmisyonumuzu kullanıyoruz ve yaklaşık
2 bin kilometre test ettik. Pusat'ın kalifikasyon süreci diğer araç kalifikasyon
süreçlerinden biraz daha meşakkatli, alt sistemlerin kalifikasyonu da sürece
dahil oluyor. Dolayısıyla üzerinde bulunan 360 beygir, 4 silindir
motorumuzu IDEF 2019'da sergilediğimizde, seri üretim altyapısının da
oluşma süreciyle birlikte motorumuz, transmisyonumuz ve aktarma
organlarımız da kalifiye edilmiş olacak. Pusat envantere girecek seviyede
seri üretime hazır dediğimiz anda motor, transmisyon ve aktarma organları
da tamamen kalifiye edilmiş olacak."
ULUUN:
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ithalat ihalesine
23.11.2018 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız
uhdesinde kalan miktar 09.01.2019 tarihinde kadar teslim edilecektir.
Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye Hizmet Sektörü Güven Endeksi
10:00- Türkiye Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi
10:00- Türkiye İnşaat Sektörü Güven Endeksi
14:30- Türkiye Kapasite Kullanım Oranı
14:30- Reel Kesim Güven Endeksi

