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Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.106 kişi
artarak 377.473’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 74 kişi
artarak 10.326’ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
320.762.
İzmir’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin
ardından hayatını kaybeden kişi sayısı 76, yaralı kişi
sayısının 961 olduğu açıklandı.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de
çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek
yeni NAVTEX ilan edildi.
İçişleri Bakanı Soylu, eşi ve kızının Covid-19 testinin
pozitif çıktığı, tedavilerine hastanede devam edildiği
bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Covid – 19
testinin pozitif çıktığı açıklandı.
ABD Başkanı Trump, seçimin kazananının hemen belli
olmaması halinde ülkede "kaos çıkabileceğini" söyledi.
Hazine, 2021 yılında, 385 milyar TL anapara ve 162,2
milyar TL faiz olmak üzere toplam 547,2 milyar TL
tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin
449 milyar TL’sinin iç borç; 98,2 milyar TL’sinin ise dış
borç servisi olarak yapılmasını öngördü.
İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ülke
çapında karantina ilan edildi.
Çin'de PMI Ekim'de 53,6 olarak gerçekleşti. İmalat
sektöründe toparlanma 6. ayında da devam etmiş oldu.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

10:00 TRY

*

İmalat PMI (Eki)

52.80

11:55 EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müd.End. (PMI)(Eki) 58.0

12:00 EUR

**

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eki)

54.4

54.4

12:30 GBP

***

İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eki)

53.3

53.3

15:30 USD

**

Çekirdek Kişisel Tük. Gid. Fiyat List. (Yıllık)

%1.6

15:30 USD

**

Çekirdek Kişisel Tük. Gid. Fiyat List. (Aylık)

%0.3

17:45 USD

**

Üretim Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eki)

53.3

18:00 USD

***

ISM İmalat Satın Alma Müd. End. (PMI)(Eki)

55.8

58.0

55.4
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Direnç 1– 1.1694

EURUSD

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Ekim ayı toplantısını
Direnç 3– 1.1881 gerçekleştirmiş ve beklentilere paralel olarak faiz oranlarında
değişikliğe gitmemişti. Ardından Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde açıklamalarda bulundu ve ekonominin
Destek 1– 1.1614
beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini ve Aralık toplantısı
Destek 2– 1.1541
için tüm araçların gözden geçirileceğini belirtti. Lagarde’ın
Destek 3– 1.1498 açıklamaları ile birlikte Aralık ayında teşvik gelebileceği
beklentileri oluştu. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Amerika
kanadından gelen büyüme verisi takip edildi. Gelen veriye
göre ABD’de üçüncü çeyrekte ekonomi yıllık bazda %33.1 ile
rekor büyüme gerçekleştirdi. Ek olarak Avrupa kanadında
koronavirüs pandemisinde vaka sayılarında yaşanan artışlar
ile birlikte Almanya ve Fransa’nın Kovid19 salgını sebebiyle
ülke genelinde getirilen kısmi kapanma ve ek tedbirler Euro
varlıkları üzerinde baskılar oluşturdu. Bu baskı ile birlikte
aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren EURUSD
paritesinde piyasalar gün içerisinde Almanya ve Euro
bölgesinden gelecek olan PMI verilerini takip edecek. Veriler
TSİ 11:55 ve 12:00’da gelecek. Haftanın ilk işlem gününde
EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.16144 – 1.17599 –
1.18814 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.16144 – 1.15415
– 1.14982 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip
edilebilir.
Direnç 2– 1.1759
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Direnç 1–8.40
Direnç 2-8.50

Destek 1–8.3255
Destek 2–8.2062
Destek 3-8.1017

USDTRY
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayı
toplantısında faiz artırım beklentilerine karşılık bir
değişikliğe gitmeme kararı ile birlikte başlayan yukarı yönlü
hareketlenmeler ilerleyen günlerde de devam etti. Bu
hareketlenmeler ile birlikte parite her geçen gün yeni rekor
seviyelerini güncelliyor. Özellikle küresel bazda artan
koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gelişmekte olan
ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu baskıdan
TL’de nasibini alıyor. Diğer yandan ABD kanadında S400
konusunda yaptırım gelebileceği beklentileri diğer baskı
unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu konu ABD Başkanlık
Seçimi sonrasında gündeme gelebilir. Ek olarak ABD’de ek
mali teşvik konusunun meclisten geçmemesi dolarda değer
kazanımları yaşattı ve bu da paritenin yukarı yönlü
hareketlenmeler gerçekleştirmesine neden oldu. Kasım
ayının ilk haftasına girerken oldukça önemli günler bizi
bekliyor. ABD’de 3 Kasım’da seçimler sonuçlanacak ve
ardından 4-5 Kasım’da Fed toplantı gerçekleştirecek. Bu
sebeple volatil günler yaşanabilir. USDTRY paritesini teknik
olarak incelediğimizde 8.40 ve 8.50seviyeleri psikolojik
direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise
8.3258 – 8.20626 – 8.10173 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1890
Direnç 2– 1900
Direnç 3– 1914
Destek 1–1873
Destek 2–1859
Destek 3–1848

Altın
Piyasalar Ekim ayına geride bırakırken Kasım ayına inanılmaz
önemli bir hafta ile giriş yapıyor. 3 Kasım’da Amerika’da
Başkanlık Seçimleri son bulacak ve sonuçlar açıklanacak.
Ardından piyasalar 4-5 Kasım tarihlerinde biraraya gelecek
olan Fed’i takip edecek. Fed’in toplantısı ve alabileceği
kararlar yakından izlenecek. Bu iki gelişme küresel bazda
volatiliteyi oldukça artıracaktır. Bu volatilite ile başta
endeksler ve altın olmak üzere çoğu ürün etkilenecektir.
Geçtiğimiz günlerde Amerika kanadında mali teşvik paketinin
meclisten geçmemesi altın fiyatları üzerinde baskı
oluşturmuş fiyatlarda aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşmişti. Doların da güçlü seyrinden etkilenen altın
fiyatları dar bir bantta dalgalı bir seyir izlemişti. Geçtiğimiz
haftayı 1878 seviyelerinde kapatan altın fiyatları yeni haftaya
bu seviyelerin yakınlarında başlangıç yaptı. Piyasalar gün
içerisinde Amerika kanadından gelecek olan ISM İmalat Satın
Alma Müdürleri Endeksi verisini takip edecek. Veri TSİ
17:00’da açıklanacak. Veri ile fiyatlar üzerinde volatilite bir
miktar artacaktır. Önemli haftanın ilk işlem gününde XAUUSD
grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1890.07 – 1900.05 – 1914.03
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1873.62 – 1859.84 – 1848.87 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.

