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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü 91.526 puandan tamamladı.
Endekste genel işleyiş 90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-100.000
olarak devam ediyor. 90.000 Seviyesinin altında kapanışlar görmemiz
durumunda 88.500 84.500 desteklerinde dengelenme bekleyebiliriz.
Diğer taraftan alımların güç kazanabilmesi için 91.250-92.500 dirençleri
aşılmalıdır.
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Şirket Haberleri:
ISCTR/SISE/TSKB/ISMEN:
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da
işlem gören bağlı ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.,
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.,
İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek
toplam tutarın 250 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir
sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak
payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar
tarihinden itibaren 2019 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve
gerektiğinde satılması konularında Bankamız idari süreçleri gereği Genel
Müdürlüğe yetki verilmektedir.
EKGYO:
Emlak Konut, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi'nin TOKİ'ye ait
hissesinin satın alınmasına karar verdi
Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak, proje yönetimi, gayrimenkul
pazarlaması ve kiralaması, müşavirlik hizmetleri, arsalar üzerinde hasılat
paylaşımı modeline dayanan projeler geliştirme konularında faaliyet
göstermek amacı ile 1980 yılında kurulmuş ve halen 33.150.000 adet
B grubu hissesi Şirketimize ait olan Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi
Ve Ticaret A.Ş. (Emlak Planlama ,EPP) nin TC. Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı'na (TOKİ) ait 31.850.000 adet A grubu hissesi 141.120.000 TL
bedel üzerinden şirketimizce 09.11.2018 tarih ve 62/163 sayılı yönetim
kurulu kararı ile satın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu satın alma işlemine ait hisse bedeli, daha önce T.C. Toplu
Konut İdare Başkanlığı'ndan satın alınan Antalya Muratpaşa arsasının iadesi
neticesinde doğan Şirketimiz alacağından mahsup edilerek ödenmiştir.
Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin İştirak
başlıklı 28. Maddenin (d) bendine uygun olarak, Emlak Planlama İnşaat
Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.'nin gayrimenkullerinin ya da gayrimenkule
dayalı haklarının değeri ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan
2017 yıl sonu finansal tablolarında yer alan aktif toplamının en az %75'ini
oluşturmaktadır. Bu durumun 2018 yıl sonu finansal sonuçları için de
geçerli olacağı beklenmektedir.
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DYOBY:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Dyo Africa
Paints And Varnishes'in bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul
toplantısında tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
ASELS:
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 09 Ağustos 2018
tarihinde imzalandığı duyurulan 900.000.000,- TL ve 430.000.000,- ABD
Doları tutarlı Elektronik Harp Tedarik Sözleşmesi, ilgili Proje için
oluşturulan ASELSAN-TUSAŞ İş Ortaklığı'na devredilmiştir.
Sözleşme, maliyet artı kâr modeliyle yürütülecek olup, ASELSAN-TUSAŞ
İş Ortaklığı'na devredilen Sözleşme'nin yukarıda belirtilen tutarı içindeki
ASELSAN payının yaklaşık %38 (yüzde otuzsekiz) oranında gerçekleşmesi
öngörülmektedir. Garanti dönemi dâhil tüm teslimatlar 2027 yılına kadar
tamamlanacaktır. Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan
24.12.2018 tarihinde alınan izne istinaden yapılmıştır.
SODA/SISE:
%100 ortaklığımız olan Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin sermayesi, yatırım
harcamalarının finansmanı amacıyla 50 Milyon TL'den 200 Milyon TL'ye
çıkartılmış olup, ilgili sermaye artışı 24/12/2018 tarihinde tescil
edilmiştir.
ASUZU:
Şirketimiz "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı
ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak teklif dosyasını 16.04.2018 tarihli
açıklamasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na
sunduğunu ve ihale teklif geçerlilik tarihinin 31.12.2018 olduğunu
bildirmişti.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın teklifleri
değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, teklifimizin geçerlilik
tarihinin 28.06.2019 tarihine uzatılmasına ilişkin dilekçe elimize ulaşmış
olup, şirketimiz ilgili dilekçe kapsamında teklifini uzatmıştır.
Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve
yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

