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Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.693 kişi
artarak 402.053’e, hayatını kaybeden kişi sayısı 86 kişi
artarak 11.145’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise
344.613.
Bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle
yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca
duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı
olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç
durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.
TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve
istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel
Kurulunda kabul edildi.
Dışişleri: (Oruç Reis) Yunanistan'ın itiraz açıklamaları,
uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz
sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir
hükmü ve değeri yoktur.
Joe Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamaya
göre, uzun süredir Biden ile çalışan Ron Klain, Beyaz
Saray Özel Kalem Müdürü aynı zamanda Biden'ın üst
düzey danışmanı olacak.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı can kaybının 50.000’i aştığı
ilk Avrupa ülkesi oldu.
BM Libya Misyonu Temsilcisi, Tunus'taki Libya Diyalog
Konferansında 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi
konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Saat

Ülke

Önem Olay

Beklenti

Önceki

-%9.4

-%21.5

10:00 GBP

***

GSYİH (Yıllık)(3. Çeyrek)

10:00 GBP

***

GSYİH (çeyreklik)(3. Çeyrek)

10:00 GBP

***

GSYİH (Aylık)

10:00 GBP

***

İmalat Üretimi (Aylık)(Eyl)

10:00 GBP

***

Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi

10:00 EUR

**

Almanya TÜFE (Aylık)(Eki(

11:00 GBP

***

BoE Başkanı Bailey Konuşuyor

12:00 EUR

**

Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor

12:30 GBP

**

İş Güce Verimliliği

13:00 EUR

**

Sanayi Üretimi (Aylık)(Eyl)

%0.7

%0.7

16:30 USD

***

Çekirdek TÜFE (Aylık)(Eki)

%0.2

%0.2

16:30 USD

**

TÜFE (Aylık)(Eki)

%0.1

%0.2

16:30 USD

***

İşsizlik Haklarından Yararlanma Başv.

735K

751K

19:00 USD

***

Ham Petrol Stokları

-0.913M

-7.998M

19:45 EUR

***

AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

%15.8

-%19.8
%2.1

%1.0

%0.7
%8.0

%0.1

%0.1

-%1.8
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Direnç 1– 1.1832

EURUSD

Piyasalar dün gerçekleşen AMB Merkez Bankacılık 2020
Direnç 3– 1.2015 Forumu’nu takip etti. Bu forumda AMB Başkanı Christine
Lagarde açıklamalarda bulundu. Lagarde; tüm seçeneklerin
masada olduğunu, pandemi acil alım programı (PEPP) ve
Destek 1– 1.1699
hedefli uzun vadeli refinansman operasyonları (TLTRO)’nın
Destek 2– 1.1608
mevcut ortamda etkinliklerini ispatladıklarını ve bu nedenle
Destek 3– 1.1516 para politikasının ayarlanmasında ana araçlar arasında yer
almaya devam edeceklerini belirtti. Ek olarak Lagarde;
Kovid19 salgınının oldukça sıra dışı bir durgunluk ürettiğini ve
salgının düzensiz bir toparlanmaya yol açmasının muhtemel
olduğunu belirtti. Gün içerisinde piyasalar Almanya ve
Amerika’dan gelecek olan enflasyon verilerini takip edecek.
Veriler sırasıyla TSİ 10:00 ve 16:30’da açıklanacak. Veriler ile
birlikte volatilite oldukça artacaktır. Hafta içerisinde EURUSD
paritesinin performansına baktığımızda zayıf bir seyrin
izlendiği görülüyor. Dolar endeksine baktığımızda hafta
içerisinde yaklaşık olarak %1'i’ üzerinde değer kazanımları
yaşadığı görülüyor. Bu yükseliş ile baskılana EURUSD
paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü
hareketlenmelerde sırasıyla 1.18327 – 1.19188 – 1.20159
seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü
gevşemelerde ise 1.16990 – 1.16081 – 1.15160 seviyeleri
destek noktaları olarak test edilebilir.
Direnç 2– 1.1918
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Direnç 1–7.9625
Direnç 2-8.1043
Direnç 3-8.2003
Destek 1–7.7246
Destek 2–7.6317
Destek 3-7.5091

USDTRY
İçerisinde bulunduğumuz haftaya oldukça pozitif başlayan
TL ile birlikte aşağı yönlü sert hareketlenmeler
gerçekleştiren USDTRY paritesinde gevşeme hareketleri
devam ediyor. Hafta sonu yaşanan gelişmeleri piyasalar
ılımlı karşılarken, TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
yeni başkanları piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Dün
de TL’yi destekleyen olumlu gelişmeler yaşandı. BDDK ilk
olarak yabancı bankalar ile swap limitlerini esnettiğini
açıkladı. Bu açıklama ile birlikte USDTRY paritesinde sert
gevşemeler gözlemlendi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki konuşması
takip edildi. Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem vurgusu
yaptığı bu konuşmasında büyüme, istikrar ve istihdam
odaklı bir seferberlik başlatılacağını belirtti. Erdoğan’ın bu
konuşması piyasalar tarafından oldukça iyimser
karşılanırken; USDTRY paritesindeki gevşemede hızlandı. Bu
açıklamalar ile birlikte parite 26 Ekim’den bu yana ilk kez 8
seviyesinin altına indi. 7.77 seviyelerini test eden parite bu
hafta yaklaşık olarak %8’lere yakın değer kayıpları
gerçekleştirdi. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan İşsizlik
Haklarından Yararlanma Başv. Ve enflasyon verisi izlenecek.
Veriler TSİ 16:30’da açıklanacak. USDTRY paritesinde
7.96251 – 8.10433 – 8.20035 seviyeleri direnç noktaları;
7.72467 – 7.63176 – 7.50912 seviyeleri ise destek noktaları
olarak takip edilebilir.
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Direnç 1– 1890
Direnç 2– 1915
Direnç 3– 1931
Destek 1–1847
Destek 2–1819
Destek 3–1790

Altın
İçerisinde bulunduğumuz haftada koronavirüs pandemisine
yönelik devam eden aşı çalışmaları hakkında oldukça olumlu
gelen haber akışları küresel risk iştahını oldukça artırmıştı.
Artan risk iştahı ile birlikte yatırımcılar riskli varlıklara
yönelirken, güvenli limanlardan çıkışlar gerçekleşti. Bu çıkışlar
ile birlikte altın fiyatlarında da hafta içerisinde sert aşağı
yönlü hareketlenmeler yaşandı. İçerisinde bulunduğumuz
haftada %5’lere yakın değer kayıpları yaşayan altın fiyatları
gevşeme sonrası bir miktar toparlanma yaşamaya çalışıyor.
Aşı çalışmalarına yönelik iyimser haber akışları sonrasında
henüz üretimin, lojistiğin ve aşılamanın nasıl yapılacağına
yönelik ayrıntılar netlik kazanmış değil. Diğer yandan ABD’de
zaferini ilan eden Joe Biden’ın geçiş sürecinin nasıl olacağı ve
Biden ile birlikte mali teşvik paketinin nasıl etkilenebileceği
belirsizliği devam ediyor. Bu belirsizliklerde zaman zaman
fiyatlarda toparlanma çabası yaşanmasına neden oluyor. Gün
içerisinde ABD’den gelecek olan önemli veri akışları fiyatlarda
hareketliliği artıracaktır. TSİ 16:30’da gelecek olan işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları ve enflasyon verileri
yakından takip edilecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak
inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla
1890.62 – 1915.36 – 1931.72 seviyeleri direnç noktaları
olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1847.81
– 1819.39 – 1790.98 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.

