Sayfa 1

28/08/2019

Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.10’luk değer kaybıyla 96.030 puandan tamamladı.
96.000-95.500-94.350 geri çekilmelerde takip edilecek destek seviyeleridir.
Ancak 95.000 altında kalıcılık oluşması satış baskısını artıracaktır.
Bu durumda 93.000-91.000 yeni destek arayışının oluşabileceği seviyeler.
Endeskte alıcılı bir seyir görmemiz içinse 97.500 direnci aşılmalıdır.
97.500 üzerinde 100.750 direnci yeniden gündeme gelecektir.
Şirket Haberleri:
BOYP:
Şirketimizin, 26 Ağustos 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında alınan kararlar 27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ticaret
Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş, Şirketimizin unvanı BEYMEN P
ERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
olarak değişmiştir.
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KFEIN:
Şirketimizin %45 oranında iştiraki olan KTEC Yazılım Teknolojileri
Yatırım A.Ş.'nin mevcut 50.000,00-TL tutarındaki sermayesinin
100.000,00-TL nakit artırımla 150.000,00-TL'ye çıkarılmasına, nakit a
rtırıma konu 100.000,00-TL'nin %45 sermaye payı oranı doğrultusunda
45.000,00 TL'sinin şirketimiz tarafından karşılanmasına,
karar verilmiştir.
DURDO:
Şirketimiz Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu'nun 09/07/2019 tarih 2019/011 No'lu kararına istinaden;
Şirketimize ait 7 (yedi) adet menkul işletme tesisatının Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası ("EBRD") ile akdedilmiş olan 23.07.2019 tarihli Kredi
Sözleşmesi kapsamında, EBRD lehine 4.200.000 Euro üst limite kadar
rehin bedeliyle teminat olarak verilmesine karar verilmiş, bu kapsamda
Şirketimiz ile EBRD arasında Beşiktaş 25. Noterliği nezdinde 22988
yevmiye numaralı ve 19 Ağustos 2019 tarihli Taşınır Rehin Sözleşmesi
imzalanmıştır.
YKGYO:
VBTS kapsamında, YKGYO.E paylarında bugün seans başından
11 Eylül seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.

FORMT:
VBTS kapsamında FORMT.E payları bugün seans başından itibaren
11 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyecek.
NETAS:
Netaş, yurtiçi ve yurtdışında şehirleri yerli teknolojilerle akıllandırmak
için 22 kurumu bir araya getirerek Akıllı Şehir Konsorsiyumu'nu kurdu.
Konsorsiyumun sunduğu akıllı şehir projesi, TÜBİTAK'ın Sanayi Yenilik
Ağ Mekanizması (SAYEM) başvurularında FAZ-1 aşamasına geçmeye
hak kazandı. Netaş Ar-Ge Stratejileri Direktörü Rıza Durucasugil,
"Tahminlere göre 2018'de 81 milyar dolar seviyesinde olan akıllı şehir
harcamaları 2022'de 158 milyar dolara ulaşacak. Netaş'ın liderliğini
yaptığı Akıllı Şehir Konsorsiyumu'nun önemi bu noktada ortaya
çıkıyor" dedi.
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Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye Ekonomik Güven Endeksi
Gündem:
*bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Doğuş Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bankalarla yapılan borç
yapılandırma anlaşmasının bir parçası olarak varlık satışı planladıklarını
açıkladı.
Şahenk, Pazartesi günü verdiği ropörtajda 800 milyon euro
(890 milyon dolar) değerinde varlık satışı gerçekleştirebileceklerini
belirtirken toplam 2.3 milyar euro tutarındaki borcun bu sene içinde
bankalarla anlaşılarak yapılandırıldığını açıkladı.
Şahenk, "Satılması gereken varlıkları faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bizi
zayıflatmayacak şekilde belirliyoruz ve temel (çekirdek) işlerimize
odaklanıyoruz. Nakit akışlarımızda ve Ebitda'nın bu yılki rakamlarında
önemli gelişmeler kaydettik ve grupta kısa sürede 75 milyon euroluk
tasarruf sağladık. Bu adımlar Doğuş Holding'in bazı işletmelerinin halka
arz edilmesini içerebilir" şeklinde konuştu.
*Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatının
bu sabah başladığını açıklamasına ABD Kongresi'nden tepki geldi.
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Twitter hesabından bir açıklama
yayınladı ve Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu.
Dışişleri Komisyonu Twitter mesajında Hurriyet Daily News'un konuyla
ilgili haberini paylaştı ve Başkan Trump'ı Türkiye'ye yaptırım uygulamaya
çağırdı.
Açıklamada, "Başkan Trump, Türkiye'ye ABD kanunlarının gerektirdiği
şekilde S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulamalısınız.
Türkiye'nin çıkarlarına en iyi hitap edecek olan ortaklık Kremlin'le yaptığı
değil ABD'yle yapacağı ortaklıktır" ifadeleri kullanıldı.

