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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.20’lik değer kazancıyla 100.278 puandan tamamladı.
100.750 direnci önemini koruyor, bu seviyenin aşılması durumunda
102.500-104.000 dirençleri hedef konumunda izlenecektir. Diğer taraftan
geri çekilmelerde 99.500-99.000 kısa vadeli destekler olarak öne çıkıyor.
Şirket Haberleri:
*Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı
Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, CEMAS.E ve QNBFB.E paylarında
06/09/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/09/2019 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
VBTS kapsamında CEMAS.E ve QNBFB.E paylarında uygulanmakta olan
açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte
20/09/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
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*VBTS kapsamında YGYO.E ve YYAPI.E payları bugün seans başından
itibaren 20 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu
edilemeyecek.
ITTIFH:
İttifak Holding, 69.4 milyon TL ve 3.5 milyon Euro tutarlı banka
kredilerini 12 ay ödemesiz dönem toplam 60 ay vadeli olarak yapılandırdı
Ekonomik Veriler:
15:30- ABD Tarım Dışı İstihdam. Beklenti: 160K
15:30- ABD Ortalama Saatlik Kazançlar. Beklenti: %3.1
19:30- FED Başkanı Powell’ın konuşması
Gündem:
*bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; Türkiye
bankalara, ekonomiye destek için kredileri artırmaları amacıyla, bankaların
hesaplarını temizlemeleri için daha geniş bir planın parçası olarak, bazı
enerji projeleri için verdikleri kredileri takipteki krediler olarak
yazmalarını istedi.
Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, Bankacılık sektörü
düzenleyici kuruluşu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), en az üç doğalgaz yakıtlı enerji üretim tesisine sağlanan
kredilerin takipteki krediler olarak sınıflanmasını istedi.
Görüşmelerin gizliliğinden dolayı ismini vermeyen kaynaklara göre, bu
tesisler arasında ACWA'nın Kırıkkale'deki 1 milyar dolarlık tesisi,
Gama'nın Ankara yakınlarında 900 milyon dolarlık projesi ve Ansaldo
Energia SpA ve ortakları tarafından Gebze'de işletilen 1 milyar dolarlık
tesis yer alıyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu projelere
kredi veren bankalar arasında Garanti, İş Bankası, Akbank, Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası (EBRD), Denizbank ve Yapı Kredi'nin yer aldığını
kaydettiler. Bu projelere verilen toplam orijinal kredi ise yaklaşık
1.9 milyar dolar tutarında.
BDDK'ya Perşembe gün çalışma saatleri içinde konu hakkındaki yorumları
için ulaşılamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili ise
otoritelerin bankaların bilançolarını temizlemek için bir plan üzerinde
çalışmakta olduklarını kaydetti.

