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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.37’lik değer kazancıyla 104.529 puandan tamamladı.
Endekste 105.000-106.000 kısa vadede direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.
İfade edilen dirençlerin aşılması 108.000-110.000 dirençlerini gündeme
getirecektir. Diğer taraftan 102.500-101.700 geri çekilmelerde denge
seviyeleri olarak takip edilecektir.
Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye İmalat PMI
12:00- Euro Bölgesi İmalat PMI
13:00- Euro Bölgesi TÜFE (Şubat). Beklenti: %1.5
18:00- ABD ISM İmalat PMI. Beklenti: 55.5
18:06- Türkiye İhracatlar (Şubat).
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Şirket Haberleri:
KRSTL:
Şirketimiz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi
Başkanlığı'nın açmış olduğu 28/02/2019 tarihindeki,
11.000.000 adet 500 ml Alüminyum kutu ambalajlı Didi marka soğuk çay
ihalesi için teklif vermiştir. Süreç süresince gerekli açıklamalar kamuoyu
ile paylaşılacaktır.
MEMSA:
İlgi : 25.01.2019 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi gösterilen açıklamamız kapsamında, bağlı ortaklığımız Volt Yatırım
Gayrimenkul Enerji A.Ş'ye ait olan enerji tesisinin yurtdışına taşınarak
çalıştırılması hususunda temas ve değerlendirilmeler devam etmektedir.
Bununla birlikte, nihai bir sonuca ulaşılması ve taşıma kararının
kesinleşmesi halinde, çeşitli kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerektiği
öğrenilmiş olup, bu kapsamda, tesisin yurtdışına ihracına yönelik izinlerin
alınması amacıyla, EPDK ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne
başvuruda bulunularak görüş alınmasına ve prosedürel işlemlerin
başlatılmasına karar verilmiştir.
ISCTR:
BDDK, İş Bankası'nın net dönem karının esas sözleşmeye göre nakden
dağıtılması talebini uygun bulmadı
Bankamız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde, Esas Sözleşmeye göre kâr
dağıtımı izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na
başvuruda bulunmuştur.
Kurum, bankacılık sektörünün geneline ilişkin özkaynak yapısının
olabildiğince güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikası paralelinde kârın
bünyede bırakılması gerekliliğinden hareketle, Bankamız net dönem kârının
Esas Sözleşmeye göre nakden dağıtılması talebini uygun bulmamıştır.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2019 tarihli kararı uyarınca,
kârın Esas Sözleşmemizin 58. Maddesinin (a) bendinde belirtilen yedek
akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedek akçeye
aktarılması hususu ekte yer aldığı şekilde Genel Kurulun onayına
sunulacaktır.
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Açıklanan Bilançolar:
UZERB- (-1.633.541) TL
KSTUR- 16.143.292 TL
SEYKM- 2.629.590 TL
BAGFS- (-107.736.113) TL
PINSU- (-22.077.329) TL
KRDMA-KRDMB-KRDMD- 814.259.158 TL

