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EKONOMİK TAKVİM
Ne Oldu?









Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.391 kişi
artarak 384.509’a, hayatını kaybeden kişi sayısı 77 kişi
artarak 10.558’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
330.665.
ABD Başkanlık Seçimlerinde oy sayımı devam ediyor.
Delege sayısında Joe Biden, Donald Trump karşısında
264’e 214 önde.
ABD başkanlık seçimlerinde Wisconsin ve Michigan'ı
Demokrat Joe Biden kazandı.
Trump'ın kampanya ekibi Wisconsin'de tüm oyların
yeniden sayılmasını talep edeceklerini açıkladı.
Trump’ın seçim kampanyası başkanı Stepien, Michigan
eyaletinde oy sayımının durdurulması için mahkemeye
başvuru yaptıklarını bildirdi
Biden'in Kampanya Müdürü: Eğer tüm resmi oylar
sayılırsa biz kazanıyoruz.
Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Barnier,
İngiltere ile sürdürülen ticaret müzakerelerinde "çok ciddi
görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirtti.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%0.10

%0.10

10:00 GBP

***

Faiz Oranı Kararı (Kas)

10:00 EUR

**

Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık)(Eyl)

11:30 EUR

**

IHS Markit İnşaat PMI (Eki)

12:30 GBP

***

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

55.0

56.8

13:00 EUR

**

Perakende Satışlar (Aylık)(Eyl)

-%1.0

%4.4

14:00 GBP

***

Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları

14:40 EUR

**

ECB’den De Guindos’un Konuşması

15:30 GBP

***

BoE Başkanı Bailey Konuşması

16:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başv.

732K

751K

16:30 USD

**

Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik)(3. Çeyrek)

%5.6

%10.1

18:10 EUR

**

AMB’den Schnabel Konuşma Yapacak

22:00 USD

***

FOMC Açıklaması

22:00 USD

***

Federal Fon Hedef Oranı

%0.25

%0.25

22:00 USD

***

FOMC Basın Toplantısı

%2.0

%4.5
45.5
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Direnç 1– 1.1770

EURUSD

Piyasaların gündeminde Amerika’da gerçekleşen Başkanlık
Direnç 3– 1.1962 Seçimleri var. Son gelen haber akışlarına göre Demokratların
adayı Joe Biden kritik olan iki eyalette kazandı. Michigan ve
Wisconsin’i kazanan Biden böylelikle 264 delege sayısına
Destek 1– 1.1699
ulaştı. Başkanlık için 270 delegeye ulaşmak yeterli oluyor.Bu
Destek 2– 1.1614
konuda gelebilecek haber akışları küresel bazda hareketliliği
Destek 3– 1.1541 oldukça artıracaktır. ABD Başkanlık Seçimleri dışında
piyasalar dün Amerika kanadından gelen ekonomik verileri
takip etti. ADP Araştırma Enstitüsü’nün açıkladığı özel sektör
istihdam verisi Ekim ayında 365K olarak gerçekleşti. Veri
beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksine baktığımızda ise
gevşeme hareketleri yaşandığı görülüyor. Bu gevşeme
hareketlerinden destek bulan EURUSD paritesinde ise bir
miktar toparlanma hareketleri yaşanıyor. Gün içerisinde
piyasalar FED Toplantısı’nı takip edecek. FOMC üyelerinin
dün başlayan toplantısı bugün sona erecek ve TSİ 22:00’da
faiz oranı kararı açıklanacak. Beklenti faiz oranında bir
değişiklik olmayacağı yönünde fakat FOMC üyelerinin
önümüzdeki günler için planlarının ipuçları aranacak. Tüm
bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek
olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.17708 –
1.18814 – 1.19623 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.16990
– 1.16144 – 1.15415 seviyeleri ise destek noktaları olarak
takip edilebilir.
Direnç 2– 1.1881
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Direnç 1–8.4699
Direnç 2-8.5467

Destek 1–8.3867
Destek 2–8.3266
Destek 3-8.2586

USDTRY
Küresel bazda ana gündem maddesi ABD’de yapılan
Başkanlık Seçimleri. Son olarak Demokratların adayı Joe
Biden kritik 2 eyalette de kazanç elde etti ve 264 delege
sayısına ulaştı. 270 delege sayısına ulaşan zaferini ilan
edecek. Fakat kalan eyaletlerde oy sayımlarının bir müddet
daha sürebileceği ifade ediliyor. Bu sebeple bu konuda
gelecek haber akışları yakından izlenecek. ABD Başkanlık
Seçimleri dışında ise piyasalar dün yurtiçinde Reel Efektif
Döviz Kuru verisini takip etti. Buna göre Reel Efektif Döviz
Kuru Ekim ayında 60.66 olarak gerçekleşti. Bu rakam ise tüm
zamanların en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Amerika
kanadında ise piyasalar ADP tarım dışı istihdam verisini
takip etti. Açıklamaya göre ABD’de ADP özel sektör istihdam
verisi Ekim ayında beklentilerden az artış gerçekleştirdi ve
365K oldu. USDTRY paritesi son haftalarda gerçekleştirdiği
hareketlenmeler ile her geçen gün tarihi rekor seviyelerini
güncelliyor. Parite Salı günü 8.54 seviyelerini gördükten
sonra dün aşağı yönlü gevşemeler yaşadı. Bu gevşemeler
ilse parite 8.36 seviyelerini gördü. Gün içerisinde piyasalar
Fed faiz kararını açıklayacak. Karar TSİ 22:00’da açıklanacak.
Karar ile sert hareketler yaşanabilir. USDTRY paritesini
teknik olarak incelediğimizde 8.46992 ve 8.54672 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 8.38674 – 8.32666 – 8.25868
seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
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Direnç 1– 1912
Direnç 2– 1921
Direnç 3– 1931
Destek 1–1900
Destek 2–1890
Destek 3–1873

Altın
Amerika kanadında gerçekleşen Başkanlık Seçimleri yakından
takip ediliyor. Son gelen haber akışlarına göre Demokratların
adayı Joe Biden Kritik olan 2 eyaleti de kazandı ve delege
sayısını 264’e yükseltti. Böylelikle Başkanlık için 270 olması
gereken delege sayısına oldukça yaklaştı. Bununla birlikte
Donald Trump oylamanın sona ermesi gerektiğini, posta
yoluyla yapılan oyların sayılmaması gerektiğini, bunun şaibe
doğurduğunu ve anayasa mahkemesine gideceğini belirtti. Bu
açıklamalar sonrasında Biden kanadı da avukatların hazır
olduğunu belirtti. Küresel bazda oldukça kritik olan bu seçim
sonuçlarının kesinleşmesinin bir müddet daha devam
edeceği gözüküyor. Bu sebeple bu konu hakkında gelebilecek
haber akışları yakından takip edilecek. Başkanlık Seçimleri
dışında piyasaya baktığımızda ise gün içerisinde FED’in
açıklayacağı faiz oranı kararı karşımıza çıkıyor. FOMC
üyelerinin dün başlayan toplantısı bugün sona erecek ve FED
TSİ 22:00’da faiz oranı kararını açıklayacak. Beklentiler faiz
oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Karar
ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacaktır.
XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı
yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1912.36 – 1921.15 –
1931.99 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1900.30 – 1890.30 – 1873.62
seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
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Direnç 1–41.33
Direnç 2-42.63
Direnç 3–43.58
Destek 1-39.82
Destek 2-38.73
Destek 3–37.32

Petrol
Avrupa ve Amerika kanadında koronavirüs pandemisinde
artan vaka sayıları ve Libya’da petrol üretiminin kademeli
artacağı beklentileri petrol fiyatları üzerinde baskı
oluşturmuş ve aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. Fakat
içerisinde bulunduğumuz haftada toparlanma eğilimini
içerisinde olan fiyatlarda piyasalar ABD’deki seçimleri takip
ediyor. Seçim sonuçları sonrasında piyasalar ABD kanadında
ek mali teşvik paketinin gelebileceğini bekliyor ve bu konu
fiyatlar üzerindeki baskının bir miktar azalmasına neden
oluyor. Diğer yandan OPEC+ ve koalisyonun önümüzdeki
yılda da arz kısma anlaşmasını sürdürebileceği beklentileri
artıyor. Bu beklentiler de fiyatları rahatlatıyor. Diğer yandan
Amerika kanadından gelen ham petrol stokları verisi takip
edildi. Gelen veriye göre Amerika’da geçtiğimiz hafta ham
petrol stokları 7,998M azalış gösterdi. Gelen veri ile birlikte
fiyatlar üzerinde volatilite arttı. Brent petrolü teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
41.33 – 42.63 – 43.58 seviyeleri direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 39.82 – 38.73 – 37.32
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.

