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Teknik Görünüm:
BIST100 geçtiğimiz haftayı 113.590 puandan tamamladı.
Haftayı 50 Günlük ortalamasında tamamlayan endekste 113.900 noktası
üzerinde 115.000-117.000 dirençleri öne çıkacaktır. Geri çekilmelerde
ise 113.000-112.500-111.000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
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Şirket Haberleri:
KCHOL:
Sermayesinde %49,62 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin (Entek) olağanüstü genel kurul
toplantısında, sermayesinin 411.095.164,87 TL'lik kısmı nakden,
404.835,13 TL'lik kısmı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam
411.500.000 TL artırım ile 538.500.000 TL'den 950.000.000 TL'ye
yükseltilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından,
söz konusu sermaye artırımına iştirak edilerek, Şirketimize tekabül eden
203.973.865,87 TL tutarındaki rüçhan hakkının tamamının 1 Mart 2018
tarihine kadar nakden ödenmesine, söz konusu sermaye artırımında
kullanılmayan rüçhan hakkı olması durumunda, Entek'in diğer ana ortağı
Aygaz A.Ş. ile birlikte pay sahipliğimiz oranında kullanılmasına, karar
verilmiştir.
GEREL:
Erzurum'da düzenlenen Mesleki Eğitim Sektör İstişare toplantısında
"Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti
Erzurum Milletvekili Sn. Mustafa Ilıcalı, ilgili kurum ve kuruluşlar
Nezdinde yaptığı girişimlerin olumlu karşılanması sonucu, yerli ve milli
otomobilin şarj ünitelerinin üretiminin GERSAN Elektrik Tic. Ve
San. A.Ş. tarafından Erzurum'da yapılmasına karar verildiği" şeklinde
ifade etmiştir.
Şirketimiz, bu kapsamda elektrikli şarj ünitelerinin üretimi ile ilgili
olarak "Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı" kapsamında
KOSGEB'e üye Erzurum'da yatırım yapacak KOBİ'den stratejik mal
alımı yapması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda Şirketimiz KOBİ
kapsamında olmadığından dolayı bu teşvik kapsamında Erzurum'da
yatırım yapacak alt işletme niteliğindeki bir firmadan stratejik mal alımı
yapmayı garanti etmektedir. Bu stratejik ürünler GERSAN elektrikli
şarj ünitelerinde kullanılacaktır.
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Sektörel Haberler:

*Irak hükümetinden Türk şirketlere boru hattı daveti gönderildiHabertürk
Habertürk gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; KerkükFişhabur arasında yeni bir petrol boru hattı inşa etmeyi planlayan
Irak hükümeti aralarında Limak ve Tekfen'in de bulunduğu belirtilen
bazı Türk şirketlerine davet mektubu gönderdi.
*Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Saydan: Belirlenen kur
ile ilaç sıkıntısı büyüyecek
Hürriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Tüm Eczacı
İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Bakanlar Kurulu
kararının belirlediği ilaç kurunun düşük tutulmasının fiyatlara olumsuz
yansıyacağını savundu.
Saydan, 10 Şubat'ta açıklanan karar ile bir önceki yılın ilaç
fiyatlandırılmasında kullanılan, bir Euro için 2.3421 lira olan değerin,
bu yıl 2.6934 lira olmasını eleştirdi. Saydan, Hürriyet'e şunları söyledi:
"İlaç fiyatlandırmasına esas olarak alınan ve gerçek değerinin yarısına
kadar yükseltilen Euro kuru güncellemesi yüzünden her sene olduğu gibi
hastalarımız ilaç yokluğu sorunu ile karşı karşıya gelmektedir. Sorunun
kaynağı eczanelerimiz değil üretimi ve sevkiyatı yeni fiyatın yürürlüğe
gireceği tarihe endeksleyen firmalardır. 20 Şubat'tan itibaren güncel
Euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanacak olması, yani gerçek
kurun neredeyse yarısı kadar olan bu kur düzenlemesi bizden daha çok
ithalat yapanları etkilemektedir. Sorun, eczanede ilaç bulunup
bulunmamasından daha çok, bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru hızla
gitmektedir. Yetkililerin özellikle hayati öneme haiz ithal ilaçlar
konusunda yeni bir düzenleme yapması ve acilen hayata geçirmesi
gerekmektedir. Aksi halde ilaç sorunu giderek büyüyecek."
Açıklanan Bilançolar:
Hektaş'ın 2017 yılı 12 aylık konsolide net karı 49.239.871 TL
(2016/12 aylık: 29.341.908 TL)
Martı Otel'in 01.04.2017-31.12.2017 dönem konsolide net karı
732.160 TL (önceki: -38.861.851 TL)
Galatasaray Sportif'ın 01.06.2017-30.11.2017 dönemi Konsolide Net
Zararı 116.593.837 TL (Önceki: -144.634.787 TL)

