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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %0.70’lik değer kazancıyla 101.922 puandan tamamladı.
100.750 direnci üzerinde 104.000-105.000-106.000 hedef dirençler olarak
takip ediliyor. Geri çekilmelerde ise 100.750-99.000-98.800 kısa vadeli
destekler olarak öne çıkacaktır.
Ekonomik Veriler:
12:00- Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz). Beklenti: -0.1%
14:00- TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı.
Beklenti: %17 Önceki: %19.75
14:45- Euro Bölgesi Faiz Kararı. Beklenti: %0 Önceki %0
15:30- ABD Çekirdek TÜFE (Aylık)(Ağustos) Beklenti: %0.2
15:30- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması
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Şirket Haber:
*VBTS kapsamında FLAP.E, KLNMA.E, OYLUM.E payları bugün seans
başından itibaren 26 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili
işlemlere konu edilemeyecek.
KOZAL:
Koza Altın İşletmeleri'ninkaymaz Altın ve Gümüş Madeni İkinci
Madeni Atık Depolama Tesisi Projesi ile İlgili ÇED Halkın Görüşüne
Açıldı
BTCIM/BSOKE:
Fabrikamızın Döner Fırın-2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları
ve piyasa koşulları nedeniyle, Döner Fırın-2 07.10.2019 tarihine kadar
durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması
dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.
Gündem:
*ABD Başkanı Donald Trump Çin’e ek olarak uygulanacak yüzde 5
gümrük tarifelerinin yaklaşan müzakerelere daha parlak bir zemin
hazırlamak için iki hafta ertelendiğini belirtti.
Trump konuyla alakalı Twitter üzerinden, "Çin Başbakan Yardımcısı
Liu He'nin talebi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70. yıldönümüne istinaden
üzerine iyi niyet göstergesi olarak 250 milyar dolarlık Çin ürününe
uygulanacak tarife (yüzdse 25'den yüzde 30'a) 1 Ekim'den 15 Ekim'e
erteleme kararını aldık" şeklinde açıklama yaptı.
*Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre,
Çin’in iyi niyet göstergesi olarak ABD’li üst düzey temsilciler ile yüz yüze
görüşme öncesinde bazı şirketlere ABD’den ürün almaları konusunda izin
verebileceği belirtildi.
Kaynakların belirtriğine göre, Çin alımları henüz gerçekleştirmemiş ve
hacmine henüz karar vermemiş olsa da soya fasulyesi ve domuz etini de
içerek tarımsal ürünlerin ithalatına izin vermeyi değerlendiriyor.
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*Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı
teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle Borçlanma
Genel Müdürlüğü oluşturuldu.
Buna göre, Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şöyle
sıralandı,
-Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve
diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış
yömnetemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların
satış mikarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her
türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.
-Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve
benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak vebunlara
ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek
-Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla
finanasal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak
suretiyle her türlü işlemi yapmak
-İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,
ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları
hazırlanmasına katkıda bulunmak
-Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı
ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek
-Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

