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Teknik Görünüm:
BIST 100 geçtiğimiz haftayı 96.718 puandan tamamladı. Geri çekilmelerde
95.500-94.500 bölgesi takip edilecektir, bu seviye altında kalıcılık oluşması
durumunda satış baskısının artması söz konusu olacaktır. Bu durumda
91.000-90.000 bölgesinde denge arayışı söz konusu olabilir. Diğer taraftan
alıcılı bir piyasa görmemiz için 97.500 aşılmalıdır, bu durumda ise 100.500
100.750 dirençleri gündeme gelecektir.
Şirket Haberleri:
*VBTS kapsamında ADESE.E payları bugün seans başından itibaren
16 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyecek.
*PRZMA payında bugünden itibaren 1 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili
İşlemler Yasağı ile Brüt Takas önleyici tedbirleri uygulanacak.
Ekonomik Veriler:
10:00- Türkiye GSYH(Yıllık)(2.çeyrek). Beklenti: -2%
10:00- Türkiye İmalat Sanayi PMI
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Gündem:
*Arjantin'de bankalar ve şirketler, yıl sonuna kadar döviz alımı ve yurt
dışına dolar aktarımı için Merkez Bankasından izin isteyecek
Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına
aktarmasına kısıtlama getirildi.
Resmi gazetede yayımlanan 596 numaralı kararnameye göre, ellerindeki
dövizi bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak
bankalar ile ihracat yapan bütün şirketler, Merkez Bankasından (BCRA)
izin almak zorunda kalacak.
Yıl sonuna kadar geçerli olan kararnamede, "Bu önlemler ekonominin
normal işleyişini güçlendirmeyi, döviz piyasasının ölçülü bir şekilde
yönetilmesine katkı sağlamayı, finansal değişkenlerdeki dalgalanmayı
azaltmak ve finansal akımların reel ekonomi üzerindeki etkisini bastırmayı
amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.
Büyük şirketlere kısıtlama getiren bu kararnameyle, piyasalarda yüksek
oranda döviz sirkülasyonunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli yatırımcıların
da korunması planlanıyor.
Öte yandan, BCRA'dan yapılan açıklamaya göre tüzel kişilerin de dolar
almasına aylık 10 bin dolar kısıtlama getirildi.
* Deutsche Welle Türkçe internet sitesinde yayınlanan haber aşağıda
bulunuyor:
Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) Doğu Avrupa'da kurmak
istediği yeni fabrikası için yer belirleme çalışmalarında sona gelindiği ve
Türkiye'nin buna en yakın ülke olduğu iddia edildi. VW ile Türk yetkililer
arasında yürütülen görüşmeleri takip eden ancak isminin açıklanmasını
istemeyen iki kişi, konuyla ilgili olarak Reuters haber ajansına
açıklamalarda bulundu. Buna göre Volkswagen Türkiye'ye bir milyar euro
çapında yatırım yapmaya büyük ölçüde hazır.
VW ile Türk makamları arasında sürdürülen görüşmelerde sadece bir
noktanın açık olduğunu ifade eden kaynaklar, bunun da Türkiye'deki Özel
Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili
olduğunu belirtti. VW'nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile
getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir
çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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Konuyu Erdoğan'a götürme planı
Türkiye'de geçerli olan ÖTV gereği, büyük hacimli motorlu araçların
sahipleri oldukça yüksek bir vergiye tabi tutuluyor. Bu yüzden Türkiye'de
yeni araç piyasasındaki otomobillerin yüzde 90'ından fazlası, 1,6 litre ve
daha altındaki hacimli araçlardan oluşuyor. "Açıkta olan bir konu var, o da
vergi sistemi" diyen kaynak, bu konuda yakın bir zamanda çözüm
bulunamaz ise resmi makamlardan vergi sisteminde ileride değişiklik
yapılacağına dair söz alınmasının da VW için yeterli olacağını dile getirdi.
Bu önerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürülmesinin
planlandığını aktaran kaynağa göre, fabrikanın yeri ile ilgili nihai kararın
açıklanmasına çok az bir zaman kaldı.
Yeni fabrika VW, Skoda ve Seat üretecek
Volkswagen'in Almanya'nın Wolfsburg kentindeki merkezi, ismini vermek
istemeyen iki kaynağın bu açıklamaları hakkında yorum yapmmadı.
Alman otomotiv devi VW'nin kuracağı yeni tesiste Volkswagen'in yanı sıra,
holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda'nın da üretimi
yapılacak. Söz konusu fabrika ile ilgili olarak VW'nin Türkiye'nin yanı
sıra Bulgaristan'ı da düşündüğü belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz ay ortaya
atılan bazı iddialara göre Volkswagen yönetimi fabrikanın Türkiye'de,
İzmir'de kurulmasına büyük ölçüde karar vermiş durumda.

