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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren
düzenlemesinin hayata geçirildiğini belirterek işverenlerin 12 ayı geçmeyen SGK borçlarının uygun koşullarda
taksitlendirilerek yapılandırılacağını açıkladı. Uyumlu işverenlerin tespitinde ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak şartı
aranacak. İşverenlerin başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait aylık prim ve hizmet vb belgelerini süresinde vermiş buna
rağmen son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olması gerekecek. 500,000 TL'ye kadar olan borçlarda teminat
aranmayacak.
New York Fed Başkanı John Willams, kademeli faiz artırımı döngüsünün gelecek ay yapılacak FOMC toplantısında da sürmesini
beklediğini, ABD ekonomisinin iyi durumda ve işsizliğin düşük seviyede olduğunu ancak ekonomiyi güçlü ve istikrarlı
tutmak istediklerini vurguladı.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile ortaklık anlaşması imzalamayı planladıklarını
ve bu konunun OPEC'in 6 Aralık toplantısında ele alınacağını belirtti.

Piyasalarda Bugün
ABD borsaları dün teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle kapandı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi hafif gerilerken, 10 yıllık getiri yatay
kapandı. ABD’de açıklanan olumsuz konut verileri sonrasında dolara olan güvenli liman alımlarının azalmasıyla dolar gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetti ve doların altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi
haftanın ilk işlem gününde geriledi. Asya borsaları da teknoloji hisselerinde sert düşüş sonrasında günü ekside tamamlarken, Avrupa
borsalarında da aşağı yönlü hareketler hakimdi.
Fed yetkililerinin zayıf küresel ekonomik görünüm ve faiz artırım hızına ilişkin temkinli açıklamaları dolar endeksinde gerilemeye
neden oldu. Böylece dün güne 1.1402’den başlayan EUR/USD paritesi 1.1452’den yükselişle günü sonlandırdı.
Altın fiyatları dün Fed yetkililerinden gelen açıklamaların ve dolar endeksindeki çekilmenin etkisiyle günü %0.2’lik sınırlı artışla 1,223
dolar/ons seviyesinden kapattı. Bu dönemde altın fiyatlarındaki belirsizliğin seyrinde Fed’in faiz artırım sürecine yönelik fiyatlamalar
öncelikle etkili olacak. Petrol fiyatları, OPEC tarafından arz fazlası nedeniyle üretimin kısılabileceği spekülasyonlarının ardından kısmi
yükseliş sergiledi. Ancak ABD tarafından önümüzdeki aylarda üretimin kademeli artış göstereceği beklentileri fiyatlar üzerinde baskı
oluşturmaya devam ediyor. Dün ABD ham petrolü günü %0.92 artış ile 57.20 dolar/varilden sonlandırdı.
Dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle dün 5.2890 - 5.3674 aralığında hareket eden USD/TL kuru günü 5.3015’ten bir miktar düşüşle
sonlandırdı. USD/TL kurunun yanı sıra dün EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da düşüş yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.0875’ten
düşüşle sonlandırırken, sepet kur ise 5.6927’den düşüşle sonlandırdı. Kur bu sabah dünkü kapanış seviyesinin hafif üzerinde hareket
ediyor. Yurtiçinde kurun hareketini etkileyebilecek önemli bir veri açıklamasının bulunmadığı günde dolar endeksinin hareketi takip
edilebilir. Yurtdışı borsalardaki satıcılı güne rağmen yurtiçi hisse senetleri piyasasında primli kapanış oldu. Bankacılık hisselerindeki
%1.7 değer kazancı öncülüğünde BIST 100 %1 yükselişle 97,571 seviyesinden günü tamamladı. Dün 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde
düşüş yaşanırken 2 yıllık gösterge tahvil getirisinde ise yükseliş devam etti. Böylece 10 yıllık gösterge faiz dün bir önceki güne göre 5
baz puan düşüşle %16.64’ten, 2 yıllık gösterge faiz ise 12 baz puan yükselişle %20.31’den kapandı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler
izlenecek.
Bugün yurtiçinde Ekim ayı merkezi yönetim borç stoku verisi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD’de konut verileri piyasanın takibinde
olacak.
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