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Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.311 kişi
artarak 386.820’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 81 kişi
artarak 10.639’a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
332.379.
Unicredit: TCMB'nin, ABD başkanlık seçimi sonrasında
yatırımcıların gelişmekte olan piyasa varlıklarına yönelik
iştahlarında iyileşme olmaması halinde, Türk Lirası'ndaki
değer kaybını önlemek için para politikasını beklenenden
daha fazla sıkılaştırması gerekebilir.
ABD Başkanlık Seçimlerinde oy sayımı devam ediyor.
Delege sayısında Joe Biden, Donald Trump karşısında
264’e 214 önde.
Fed faiz değiştirmedi. Fed faiz oranlarını %0,00 – 0,25
olarak bıraktı.
Fed, ABD ekonomisini desteklemek için elindeki
araçların tümünü kullanma taahhüdünü tekrar etti.
Fed: Maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2'nin
üzerinde enflasyonu başarmaya çalışmaya devam
edeceğiz.
Fed Başkanı Powell: Ekonomi için görünüm olağanüstü
şekilde belirsiz.
Powell: FOMC varlık alımlarının finansal şartları kayda
değer şekilde gevşettiğine ve ekonomiye destek
sağladığına inanıyor.
Powell: Aralık ayında ekonomik projeksiyonlarda
değişiklik planlıyoruz.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

%2.7

-%0.2

10:00 EUR

**

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık)(Eyl)

10:30 GBP

**

Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)

11:30 GBP

**

Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık)(Eki)

15:30 USD

**

Ort. Saatlik Kazançlar (Aylık)

16:30 USD

**

Ort. Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre)

%4.6

%4.7

16:30 USD

***

Tarım Dışı İstihdam (Eki)

600K

661K

16:30 USD

**

Katılım Oranı (Eki)

16:30 USD

***

İşsizlik Oranı (Eki)

17:30 TRY

*

Hazine Nakit Dengesi (Eki)

%7.3
%0.5

%1.6
%0.1

%61.4
%7.7

%7.9
-30.820B
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Direnç 1-1.1861

EURUSD

Piyasalar dün Almanya’dan gelen fabrika siparişleri verisini
Direnç 3– 1.2014 takip etti. Gelen veriye göre Eylül ayında Almanya’da fabrika
siparişleri ülke içinde siparişlerin yükselmesiyle aylık bazda
%0.5 artış gösterdi. Böylelikle söz konusu veri 5. Ayda da
Destek 1– 1.1762
yükselişini devam ettirdi. Diğer yandan piyasalar ABD
Destek 2– 1.1700
kanadında FED’in kararını takip etti. Amerika Merkez Bankası
Destek 3– 1.1608 FED beklentilere paralel olarak faiz oranlarında herhangi bir
değişikliğe gitmedi ve böylelikle federal fonlama faizi %0-0.25
hedef bandında kaldı. Bilindiği gibi piyasa yapıcılar 2023 yılına
kadar faizin sabit tutacağı sinyalini daha önceden vermişlerdi.
Bununla birlikte varlık alım programında da bir değişiklik
yaşanmadı. Karar ardından piyasalarda sert hareketlenmeler
gerçekleşmedi. Gün içerisine baktığımızda ise Amerika yine
başrolde olacak. ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam
verileri küresel bazda hareketliliği artıracak başlıca ekonomik
veriler olarak karşımıza çıkıyor. Ek olarak İşsizlik Oranı ve
Ortalama Saatlik Kazançlar takip edilecek diğer önemli veriler
olarak yer alıyor. Veriler TSİ 16:30’da açıklanacak. EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.18612 – 1.19227 – 1.20145
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.17620 – 1.17005 – 1.16081 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1922
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Direnç 1–8.54
Direnç 2-8.65

Destek 1–8.3768
Destek 2–8.2557
Destek 3-8.0868

USDTRY
Küresel bazda piyasalar Amerika’da seçim sonuçlarının
bitmesini bekliyor. Fakat sonuç beklenirken dolar
endeksinin gerçekleştirdiği aşağı yönlü hareketlenmeler
oldukça dikkat çekiyor. Bu aşağı yönlü hareketlenmeler ile
birlikte dolar endeksi yaklaşık olarak son iki buçuk yılın en
düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor.
Bu hareketlenmelerden zaman zaman destek bulan USDTRY
paritesinde ise bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler
gerçekleşiyor. Fakat bu harketlenmeler uzun vadeye
yayılamıyor. ABD’deki seçim sonuçları dışında piyasalar dün
Amerika kanadından gelen FED kararını takip etti.
Beklentilere paralel olarak FED faiz oranlarında herhangi bir
değişikliğe gitmedi ve böylelikle faiz oranı %0-0.25
aralığında sabit bırakıldı. Gün içerisinde piyasalar Amerika
kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisini takip
edecek. Veri TSİ 16:30’da açıklanacak. TSİ 16:30’da ise
Hazine Nakit Dengesi verisi yurtiçinden gelecek. USDTRY
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 8.54 ve 8.65
seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Gevşemelerde
ise 8.37683 – 8.25575 – 8.08681 seviyeleri destek noktaları
olarak test edilebilir.
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Direnç 1– 1952
Direnç 2– 1971
Direnç 3– 1992
Destek 1–1932
Destek 2–1916
Destek 3–1890

Altın
Küresel bazda piyasalar Amerika’daki seçimleri odaklanmış
durumda. Henüz sonuçlar netleşmedi ve gelen haber
akışlarına göre sonuçların netleşmesi bir miktar daha
sürebilir. Piyasalar bu konuyu yakından takip ederken dolar
endeksinde büyük baskılar yaşanıyor ve dolar küresel bazda
yaklaşık olarak son iki buçuk yılın en düşük seviyelerinde
fiyatlanıyor. Bu gevşemelerden destek bulan ons altında ise
toparlanma hareketleri yaşanıyor. Bu hareketlenmeler ile
birlikte 1950 seviyelerini test eden XAUUSD daha sonra
buralardan bir miktar gevşedi. Piyasalar Amerika kanadında
seçim sonuçları sonrasında mali teşvik paketinin geçip
geçmeyeceğini merak ediyor. Biden’ın Başkan seçilmesi ile
teşvik paketinin geçebileceği bekleniyor. Fakat Biden Başkan
olsa da Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluğu yakalayabilir.
Bu sebeple bu konudaki belirsizliklerde halen devam ediyor.
Bunun dışında FED dün faiz oranı kararını açıkladı ve
beklentilere paralel olarak faizlerde bir değişiklik yaşanmadı.
Ek olarak varlık alımlarında da değişiklik olmadı. Gün
içerisinde piyasalar Amerika’dan gelecek olan Tarım Dışı
İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerini takip edecek. Veriler TSİ
16:30’da olacak ve volatilitenin artmasında etkili olacaktır.
Tüm bunlar ışığında XAUUSD grafiğini teknik olarak
incelediğimizde 1952.90 – 1971.32 – 1992.28 seviyeleri
direnç noktaları olarak; 1932.17 – 1916.40 – 1890.78
seviyeleri ise destek noktaları olarak takip 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.

