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Teknik Görünüm:
BIST100 geçtiğimiz haftayı 115.147 puandan tamamladı.
115.000 destek noktası altında kalıcılık oluşması durumunda 113.000
111.000-110.000 desteklerine doğru satışlar görülebilir.
Diğer taraftan 115.750 noktası ise kısa vadede direnç olarak takip
edilebilir.
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Şirket Haberleri:
BJKAS:
Beşiktaş Futbol'un 1 haziran-30 kasım 2017 dönemi konsolide net zararı
3.902.140 TL (önceki: 25.147.226 TL)
FENER:
Fenerbahçe Futbol'un 1 haziran-30 kasım 2017 dönemi konsolide
net zararı 95.519.288 TL (önceki: -73.747.544 TL)
HALKB:
Fitch, Halkbank'ın kredi notunu negatif izlemeye aldı
Fitch Ratings, Türkiye Halk Bankası'nın uzun vadeli döviz cinsi ihraçcı
derecelendirmesini(IDR)
'BB +', kıdemli borçlama notunu 'BB +' ve yaşabilirlik notunu
(VR) 'bb+' negatif izlemeye aldığını açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu bu karanın bankanın eski genel müdür
yardımcısının ABD yaptırımlarıyla ilgili bir davada aldığı mahkumiyet
kararı sonrası alndığını ve Halkbank'ın para cezası veya başka bir
cezalandırıcı önlemlere maruz kalması ihtimaline ilişkin maddi risk
bulunduğu yönündeki Fitch görüşünü yansıttığını belirtti.
Gündem:
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB+' olarak onayladı; görünüm durağan
Fitch Ratings, Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi kredi notunu
(BB+) olarak "Durağan Görünüm" ile teyit etti.
Kredi derecelendirme kruuluşundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin
kredi notu derecelendirmeye yön veren şu temelleri yansıtıyor:
Türkiye'nin kredi notu; mali istikrar ve güçlü büyüme performansı için
uzun bir taahhütle desteklenen, düşük dış borçlanma oranlarına karşı dış
finansman hassasiyetlerini, politik ve jeopolitik riskleri ve yüksek
enflasyon seviyelerini ve makroekonomik oynaklığı dengeliyor.
Yapısal göstergeler genellikle benzer ekonomilerden daha iyi.
Açıkların genişlemesine rağmen kamu borcunun seviyesi diğer ülkelerin
oldukça altında.
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Türkiye'nin Otomobili Projesi Kapsamındaki Çalışmaların Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Koordinasyonunda Yürütülmesi
Hakkında Karar RG'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
Türkiye'nin Otomobili Projesi kapsamında otomobilin tasarımı,
geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj
istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla
elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri
yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarına yönelik;
belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve
bağlayıcı karar alınamaz, ihale yapılamaz, lisans ve imtiyaz sağlanamaz.
ABD hükümeti, bütçe krizi nedeniyle resmi olarak kapandı
ABD hükümeti, bütçe krizi nedeniyle resmi olarak kapandı.
Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın bütçe konusunda anlaşamamaları
nedeniyle ABD hükümeti, Cuma günü gece yarısından sonra resmi
olarak kapandı. 100 üyelik Senatoda 60 oy alması gerekirken 50 oy alan
bütçe senatoda takıldı. Bunun üzerine ABD hükümeti resmi olarak
kapandı. Demokratların çoğu bütçe tasarısına karşı çıkarken senato ikiye
bölündü. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in anlaşamamasıyla hükümet
krizi ortaya çıktı. Buna göre kriz çözülünceye kadar devlet daireleri
kapatılacak ve çalışanlar maaş alamayacak. Ayrıca devlet kurumlarının
da sabah erken saatlerde kapatıldığı belirtildi. Hükümetin kapanmasıyla
daha çok sayıda devlet dairelerinin etkileneceği belirtiliyor.
Posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı
hükümet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının
gecikeceğini, yüz binlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını,
müzelerin, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar,
gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin
aksayacağını belirtiliyor.
Trump yönetimi demokratları suçladı
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Demokratların, siyaseti ülke
güvenliğine tercih ettiği belirtilerek, "Bu gece, siyaseti ,milli
güvenliğimizin, savunmasız çocukların ve ülkemize hizmet etmemizin
üzerinde tutuyorlar" şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, hükümet yeniden
faaliyete geçene kadar göç reformu müzakerelerine devam
etmeyeceklerini açıkladı.
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