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Teknik Görünüm:
BIST 100 dünü %1.22’lik değer kaybıyla 92.827 puandan tamamladı.
Endekste genel işleyiş 90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-100.000
olarak devam ediyor. Kısa vadede 92.500 ara destek seviyesi olarak
takip edilebilir, bu nokta altında satış baskısının artması beklenecektir.
Diğer taraftan 93.398 kısa vadeli direnç noktası konumundadır.
AKGUV:
21.02.2018 tarihinde yaptığımız açıklamada; Afganistan resmi
kurumları tarafından yapılan bildirime göre, Afganistan Sivil Havacılık
Kurumu'na ait dört uluslararası havalimanının güvenliği ihalesinin
Şirketimizce kazanıldığının tarafımıza bildirildiğini duyurmuş ve
akabinde sözleşme imzalanması için onay sürecinin tamamlanmamış
olduğunu ve süreçlerin hala devam etmekte olduğunu kamuoyuna
bildirmiştik.
Afganistan resmi kurumları ihale kapsamındaki hizmetler ile ilgili başka bir
grup ile sözleşme imzalandığı yönünde şirketimizi bilgilendirmiştir.
Kamuoyuna arz ederiz.
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Şirket Haberleri:
GARAN:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.12.2017 tarihli kararı ile toplamda
2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde
muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak
üzere İTMK ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde
başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel
Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda ihraç tarihi 7 Aralık 2018, nominal tutarı 150.000.000
Türk Lirası olan 5 yıl vadeli İTMK ihracı için SPK nezdinde gerekli
başvurular yapılmıştır.
Gündem:
Hakan Atilla'ya karşı temyiz başvurusu geri çekildi - bloomberght.com
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; New York
Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu
bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan
Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.
Mahkemenin Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle
kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme
savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını
talep etmişti.
AA'nın haberine göre; dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması
beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla'nın cezasının
artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.
Japonya, hükümetin Huawei ve ZTE ile ticaret anlaşmalarını
yasaklamayı planlıyor
Japonya, istihbarat sızıntılarına ve siber saldırılara karşı savunmasını
desteklemek amacıyla hükümetin Çin merkezli Huawei Technologies
ve ZTE Corp'dan ekipman alımlarını yasaklamayı planlıyor.
Yomiuri gazetesi, hükümetin iç piyasada tedarik kurallarını gözden
geçirmesinin beklendiğini bildirdi.
Hükümet, revizyonda Huawei ve ZTE'yi özellikle belirtmeyi planlamadığı
ancak güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan şirketlere uygulanacak
önlemleri devreye sokacağı belirtildi.
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Ekonomik Veriler:
16:30- ABD Tarım Dışı İstihdam. (Kasım) Beklenti: 200K
16:30- ABD Ortalama Saatlik Kazançlar. Beklenti: %0.3

