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EKONOMİK TAKVİM
Ne Oldu?












Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.017 kişi
artarak 361.801’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 72 kişi
artarak 9.799’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
314.390.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'ye) F-35 için adım attık,
bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin'
dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz.
Azerbaycan ve Ermenistan yönetimleri ateşkes ile ilgili
olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla
duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Hoffman, "Savunma Bakanlığı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da
teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400
hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde
kınıyor." açıklamasını yaptı.
Bakan Hulusi Akar: (Türkiye ve Yunanistan'ın tatbikat
iptali) NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel
Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı.
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi
ABD'de Johnson & Johnson ve AstraZeneca aşı
çalışmalarına devam edecek.
İspanya'da Covid-19 sebebiyle ikinci kez ulusal çapta
OHAL ilan edildi.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

10:00 TRY

**

Kapasite Kullanım Oranı (Eki)

%74.6

10:00 TRY

*

İmalat Güveni (Eki)

105.3

12:00 EUR

***

Almanya İfo İş İklimi Endeksi (Eki)

93.0

93.4

12:00 EUR

**

Almanya İşletme Beklentileri (Eki)

96.5

97.7

12:00 EUR

**

Almanya Mevcut Değerlendirme (Eki)

89.8

89.2

17:00 USD

***

Yeni Konut Satışları (Eyl)

1.025K

1.011K

17:00 USD

**

Yeni Konnut Satışları (Aylık)(Eyl)

%2.8

%4.8
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Direnç 1– 1.1881

EURUSD

Geçtiğimiz haftayı 1.1860 seviyeleri yakınlarından kapatan
Direnç 3– 1.2008 EURUSD paritesi yeni haftaya bir miktar aşağı yönlü
hareketlenmeler ile başladı. Geçtiğimiz hafta doların G-10
para birimleri karşısındaki zayıf performansı ile birlikte bir
Destek 1– 1.1789
miktar toparlanma hareketleri sergileyen paritede Avrupa’da
Destek 2– 1.1694
koronavirüs pandemisinde vaka sayılarındaki artışların
Destek 3– 1.1614 kontrol altına alınamaması ile fiyatlamalarda dengelenmeler
gerçekleşti. Yeni haftanın ilk işlem gününe baktığımızda ise
piyasalar TSİ 12:00’da Almanya’dan gelecek olan ekonomik
verileri takip edecek. Almanya’dan gelecek olan İfo İş İklimi
Endeksi verisi ile birlikte Euro bölgesinin lokomotif
ekonomisindeki son durum hakkında ipuçları aranacak. Diğer
yandan TSİ 17:00’da ise Amerika kanadından gelecek olan
Yeni Konut Başlangıçları ekonomik verisi takip edilecek. Veri
ile birlikte dolarda küresel bazda hareketlilik bir miktar
artacaktır. Tüm bunlar ışığında yeni haftanın ilk işlem
gününde EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak
1.18817 – 1.19266 – 1.20088 seviyeleri direnç noktaları
olarak; 1.17895 – 1.16942 – 1.16144 seviyeleri ise destek
noktaları olarak takip edilebilir.
Direnç 2– 1.1926
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Direnç 1–8.0167

Destek 1–7.9500
Destek 2–7.9067
Destek 3-7.8512

USDTRY
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta Ekim
ayı toplantısını gerçekleştirmiş ve toplantı sonrasında faiz
oranında değişikliğe gitmediğini açıklamıştı. Eylül ayı
toplantısı sonrasında 200 baz puan faiz artışına giden
bankanın Ekim ayı toplantısında da 200 baz puanlık faiz
artırım yoluna gidebileceği beklentileri hakimdi. Bu
beklentilere karşılık bankanın faiz artışını teğet geçmesi ile
birlikte TL varlıklarında volatilite arttı. Karar sonrasında
yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren parite 7.98
seviyelerini test etti. Politika faizinde bir değişikliğe
gitmeyen banka, geç likidite penceresi faizini 150 baz puan
artırdı ve %14.75’e çıkardı. TL’nin geçtiğimiz haftaki
performansına baktığımızda Cuma günü çoğu gelişen piyasa
paraları arasında dolar karşısında en fazla değer kaybı
yaşayan para birimlerinden biri olduğu görülüyor. Yeni
haftaya başlarken piyasalar yurtiçinden gelecek olan
ekonomik verileri takip edecek. 10:00’da yurtiçinden
gelecek olan Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni
ekonomik verileri TL varlıkları üzerinde volatiliteyi bir miktar
artıracaktır. Haftanın ilk işlem gününde USDTRY paritesini
teknik olarak incelediğimizde 8.01674 seviyesi direnç
noktası olarak izlenebilir. 8.05 seviyesi ise psikolojik direnç
noktası olarak izlenebilir. Gevşemelerde ise 7.95255 –
7.90374 – 7.85187 seviyeleri destek noktaları olarak test
edilebilir.
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Direnç 1– 1914
Direnç 2– 1931
Direnç 3– 1961
Destek 1–1891
Destek 2–1872
Destek 3–1850

Altın
Son zamanlarda özellikle Avrupa kanadında koronavirüs vaka
sayılarında yaşanan artış piyasalar tarafından takip ediliyor.
Fransa kanadında vakalar artarken, belirli saat dilimlerinde
sokağa çıkma yasakları geri geldi. İtalya, Almanya ve diğer AB
ülkelerinde ise rekor denilebilecek vaka sayıları tespit edildi.
Bu gelişmeler yakından takip ediliyor. Diğer yandan altın
fiyatlarında ana gündemlerden biri ABD kanadında tartışılan
mali teşvik olarak yer alıyor. Temsilciler Meclisi Sözcüsü
Nancy Pelosi; ABD Hazine ve Maliye Bakanı Mnuchin ile
anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti. Fakat ek teşvik
paketinin geçmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin desteği çok
önemli. Ek olarak Kasım ayının başında Amerika kanadında
Başkanlık Seçimi fiyatlar üzerinde volatiliteyi artıracak bir
başka konu olarak karşımıza çıkıyor. 3 Kasım’da yapılacak
seçimlerin sonuçları küresel bazda sert hareketlenmeler
yaşanmasına neden olabilir. Yeni haftanın ilk işlem gününe
baktığımızda piyasalar Amerika’dan gelecek olan Yeni Konut
Satışları verisini takip edecek. Veri TSİ 17:00’da açıklanacak.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1914.03 – 1931.48 –
1961.11 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1891.32 – 1872.71 – 1850.38
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Mersis No:0478003678700011, Tel: 0212 708 15 15, Faks: 0850 201 29 21 Web: www.infoyatirim.com
Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan
elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına
uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler
burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya
da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden,
yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 2020 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre karda olan fx hesaplarının oransal dağılımı %36.44; zararda olan fx hesaplarının oransal dağılımı
%63.56’dir.

