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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.76’lık değer kaybıyla 90.829 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:
ALBRK:
1. Finans endüstrisinde yeni iş alanlarının keşfedilmesi, bu iş alanlarının
birer finteğe dönüştürülerek yeni gelir modellerinin geliştirilmesi amacıyla
yeni bir iştirakin kurulmasına, söz konusu iştirakin kuruluş işlemleriyle ilgili
müracaatların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına, şirketin
kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Bankamız Genel
Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine;
2. Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri Birimleri tarafından ar-ge faaliyetleri
kapsamında üretilen yazılım ve diğer teknoloji ürünlerinin ticarileştirilerek
yurt içi ve yurtdışında satılabilmesi, çalışacak nitelikli teknik ekibin
istihdamının kolaylaştırılması ve teknolojik işbirliği anlamında teknopark
ekosisteminden faydalanılması amaçlarıyla; Teknopark bölgelerinin birinde
yerleşik bir şirket kurulmasına, Söz konusu kuruluş işlemleriyle ilgili
gerekli müracaatların yapılmasına, izinlerin alınmasına, şirketin kuruluşuna
ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve gerekli olması haline Bankamız'ın
bilgi teknolojileri birimleri tarafından üretilen yazılım/teknoloji ürünlerinin
kurulacak olan şirkete satışı ve/veya devrine ilişkin sözleşmelerin
imzalanması için Bankamız Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine;
3. Dünyada ve ülkemizde faaliyette bulunan derecelendirme
kuruluşlarından ayrı bir teşebbüs olarak "Ulusal Derecelendirme Şirketi"
kurulması için başlatılan girişimler kapsamında ve bu amaçla; Söz konusu
şirkete kurucu ortak olunması için gerekli izin ve sair işlemler için
başvurularda bulunulmaya,izinleri almaya karara konu şirketin kuruluşu ve
sonrasında resmi veya özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak
bilcümle iş ve işlemler ile gerektiğinde Yönetim Kurulumuz'un alacağı
diğer kararların gereklerini yapma ve sair konular ile kurulacak şirketin
faaliyete geçmesi için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve
faaliyetlerin yürütülmesi için Bankamız Genel Müdürlüğü'nün
yetkilendirilmesine
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
EGEEN:
Ege Endüstri, Ege Fren Sanayii'nin % 25,499 oranındaki paylarının satın
alınmasına karar Verdi.
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SASA:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı, Borsa İstanbul
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olan
Doç. Dr. İbrahim M. Turhan'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu
Quanta Yönetim Danışmanlık A.Ş ile şirketimiz arasında 1 Ocak 2019
tarihinden geçerli olmak üzere Stratejik Finansal Yönetim Danışmanlığı
sözleşmesi imzalanmıştır.

Ekonomik Veriler:
14:30-Kapasite Kullanım Oranı
14:30- Reel Kesim Güven Endeksi

