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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.26’lık değer kazancıyla 89.951 puandan tamamladı.
Endekste genel işleyiş 90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-100.000
olarak devam ediyor. 88.500 seviyesi yakından takip ediliyor, bu nokta
üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 90.000-91.250-92.500 dirençleri
öne çıkacaktır. Diğer taraftan 88.500 altında 84.500 desteğine doğru geri
çekilme beklenecektir
Ekonomik Veriler:
17:30- Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Aralık)
Şirket Haberleri:
AYGAZ:
Sektördeki benzer uygulamaların ve gelişmelerin değerlendirilmesi
sonucunda, uluslararası piyasalardaki fırsatları daha yakından takip ederek,
yurtdışı piyasalarda üçüncü taraflar ile ticaret hacmimizi arttırmak; ithalat,
ihracat ve transit operasyonlarımızı desteklemek ve tedarik zincirinden ek
değer üretebilmek amaçlarıyla ticaret ("trading") yapmak üzere
Londra'da bir şube açılmasına karar verilmiştir.
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DOHOL:
Şirketimiz'in 650.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100
oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı İlke Turistik Yatırımları
A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı şirket iç kaynaklarından ortaklara borçlar
hesabından karşılanmak suretiyle toplam 449.632.000 Türk Lirası artırılarak
1.099.632.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım
işlemlerinin tamamlandığı görülerek, gerekli muhasebe kayıtlarının
yapılması suretiyle, İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nden olan "bağlı
ortaklıklardan alacaklar" hesabında takip edilen 449.632.000 Türk Lirası
tutarındaki alacağımızın, "bağlı ortaklıklar" hesabında ilgili alt hesaba
aktarılmasına karar verilmiştir.
TTKOM:
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım
Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf
olunabilmesini teminen hissedarımız Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin
(LYY) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğuna dair yapmış
olduğumuz 26 Aralık 2018 tarihli açıklamamız akabinde, hissedarımız
LYY tarafından şirketimize 7 Ocak 2019 tarihinde yapılan bildirimde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Ocak 2019 tarihli kararı uyarınca muafiyeti
onayladığı bildirilmiştir
Gündem:
*Yerli TV’ye taksit desteği
Hükümet, yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak için yeni bir
hamleye daha hazırlanıyor. Yerli televizyon satışlarında taksit sayısının
artırılması planlanıyor. Buna göre, taksit sayısının 6’yaçıkarılması
gündemde- SABAH
Hükümet, yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlattığı
destek hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgilere göre,
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma
yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli
ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının
yüzde 20 oranında artması öngörülüyor.
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/01/08/yerli-tvye-taksit-destegi

