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Teknik Görünüm:
BIST 100 geçtiğimiz haftayı 93.784 puandan tamamladı.
Haftalık bazda 88.500 güçlü destek olmak kaydıyla 87.300-84.500 olasılık
dahilinde takip edilecek destek seviyeleridir. Diğer taraftan 91.800-93.400
kısa vadeli destekleri üzerinde alıcı bir seyir beklenebilir. Bu durumda
95.500-96.500 dirençler konumunda takip edilecektir.
Şirket Haberleri:
KOZAL/KOZAA/İPEKE:
Şirketimizin 2019 yılı birinci üç aylık ve 2019 yılı üçüncü üç aylık ara
dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından Sınırlı
denetimden geçirilerek hazırlanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliğine istinaden ara dönem raporlarımızın normal rapor teslim tarihine
ek 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek açıklanacağı hususunu
yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
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SKTAS:
05.03.2019 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, Hindistan'da
kurulu bağlı ortaklığımız Soktas India Private Limited'in tamamı ödenmiş
1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize
ait payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (bugün itibariyle 134 milyon
TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden bugün (29 Mart 2019) itibariyle
düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar
üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi
üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine
getirilmesinden sonra hesaplanacak hisse değeri üzerinden Hindistan
merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e
satışı tamamlanmış, pay devri gerçekleşmiştir. Hisse değerinin
99.2 milyon TL kısmı bugün itibariyle tahsil edilmiştir, tahmini hisse
değerinin %90'ıdır. Bugün (29 Mart 2019) itibariyle düzenlenecek ve sınırlı
bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk,
işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan
sonra hesaplanacak toplam hisse değerinin yaklaşık %5'i 60 gün içinde,
kalan kısım %5'in ise kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak
1.5 yıl içinde tahsili beklenmektedir.
ATLAS:
VBTS kapsamında, ATLAS.E payları bugün seans başından itibaren 15
Nisan seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyecek

Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye İmalat PMI.
12:00- İTO Perakende Fiyat Endeksi
12:00- İTO Toptan Fiyat Endeksi
15:30- ABD Çekirdek Perakende Satışlar
15:30- ABD Perakende Satışlar
17:00- ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi

