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Ekonomik Takvim
Parite
EURUSD

AÇILIŞ

YÜKSEK

DÜŞÜK

KAPANIŞ

Zaman Ülke Önem

Olay

Beklenti

Önceki

1,0625

1,0657

1,0583

1,0624

11:30

EUR

*

Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

55,0

55,1

1212,32

1220,99

1206,14

1212,04

11:30

EUR

***

Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

54,7

55,0

USDTRY

3,3626

3,3934

3,3515

3,3789

11:30

EUR

**

Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 54,0

54,2

GBPUSD

1,2493

1,2512

1,2384

1,2416

15:00

USD

*

MBA 30 Yıllık İpotek Oranı

3,95%

GÜMÜŞ

16,58

16,88

16,53

16,65

15:00

USD

*

MBA Satın Alma Endeksi

197,0

16:30

USD

***

Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eki)

0,2%

0,1%

16:30

USD

**

Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Eki)

1,1%

-0,3%

17:45

USD

**

Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas)

53,4

53,4

18:00

USD

*

Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Kas)

2,70%

18:00

USD

**

Michigan Tüketici Beklentileri (Kas)

82,5

18:00

USD

**

Michigan Tüketici Hissiyatı (Kas)

18:00

USD

*

Michigan Mevcut Koşullar (Kas)

18:00

USD

*

Michigan Enflasyon Beklentisi (Kas)

18:00

USD

***

Yeni Konut Satışları (Eki)

18:00

USD

**

Yeni Konut Satışları (Aylık) (Eki)

3,1%

18:30

USD

***

Ham Petrol Stokları

5,274M

ALTIN

GÜNDEM
Euro Bölgesi'nde sakin veri akışı yaşanırken Moody's değerlendirmesinde Yunan bankacılık sisteminin
görünümünü durağana yükseltti. Euro’daki değer kayıpları her şeye rağmen devam ederken 1.0570 ve
1.0650
arasındaki
dalgalanma
devam
etti.
Yurt içerisinde tüketici güveni beklentilerin altında kalırken Temmuz ayından bu yana en düşük seviye
olan 68.9'a geriledi. EKK toplantısı iptal edilirken Başbakan Yıldırım ise konuşmasında piyasadaki
gelişmeleri ciddiye alıyoruz ve gereğini yapacağız dedi. Yarın gerçekleşecek TCMB toplantısı öncesinde
piyasa beklentisi politika faizinde 25 baz puan artış beklenirken, Merkezin nasıl bir tutum sergileyeceği
önemli
dikkat
edilmelidir.
Amerika'da ise mevcut ev satışları yüzde 2’lik artış sağlayarak beklentileri karşılarken ABD
ekonomisinin pozitif yönde olduğunu doğruladı. USD endeksi küresel çapta değer kazanmaya devam
ederken geldiği seviyeye dikkat edilmesi gerekiyor. Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2.31 seviyesinde
bulunurken,
piyasadaki
faiz
ve
USD
baskısı
devam
ediyor.
OPEC ülkeleri, Salı günü Viyana'da yapılan görüşmede, Irak ve İran'ın petrol üretimindeki kısıtlamalara
dahil olup olmayacağı konusunda bir sonuca ulaşamadı ve iki yetkiliden gelen açıklamaya göre konu, 30
Kasım'da bakanların yapacağı toplantıda tartışılmak üzere ertelendi. OPEC, hala tartışma konusu olan
petrol üretiminde kısıtlamaya gidilmesi mevzusunu bakanlara bıraktı. İsim vermek istemeyen iki yetkili,
gelecek
hafta
yapılacak
toplantıda
anlaşmaya
varılabileceğini
belirtti.

91,6

91,6
105,9
2,7%

590K

593K

Küresel piyasada bugün Euro Bölgesi ve ülkelerinde imalat PMI ve hizmet PMI rakamı takip edilecekken
yurt içerisinde sakin veri akışı yaşanacaktır. Amerika'da ise FOMC tutanakları, ham petrol stokları, yeni
konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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EURUSD 1.0600 Üzerinde Tutunuyor+B29:L41

ALTIN 1211 Seviyesi Önemli

EURUSD paritesinde dün dalgalı seyir görülmesine rağmen gün sonunda yatay kapanış gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde tüketici güveni beklentilerin üzerinde kalırken Moody's raporunda Yunan bankacılık
sisteminin görünümünü durağana yükseltti. Amerika'da ise mevcut konut satışları ve Richmond imalat
endeksi beklentilerin üzerinde kalarak olumlu işaret verdi. Sabah 1.0570 seviyesine kadar gerileme
görülse de tepki alımlarıyla toparlanma görüldü. 1.0570 ve 1.0650 arasındaki dalgalanma devam
ederken bugünkü yoğun veri akışıyla hareketlenme yaşanabilir. Bugün Euro Bölgesi ve ülkelerinde
imalat PMI ve hizmet PMI rakamı takip edilecekken Amerika'da ise FOMC tutanakları, ham petrol
stokları, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir.
Teknik olarak EURUSD paritesi 1.0625 seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda
1.0640 ve 1.0680 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.0600 ve 1.0580 seviyeleri
görülebilir.

Altın fiyatlarında dün dalgalı seyir görülürken gün sonunda yatay kapanış gerçekleşti. Altın
fiyatlarında bir süredir 1211 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabası görülürken bu seviyenin
üzerinde alımların kar satışları ile karşılaştığı görülüyor. Amerika'da ise devam eden konut
satışları ve Richmond imalat endeksi beklentilerin üzerinde artış göstererek Amerikan ekonomisi
adına olumlu işaret verdi. Amerikan 10 yıllıkları yüzde 2.31 seviyesine yükseliş sağlarken
piyasadaki baskı devam ediyor. 1208 üzerinde hareketlenmeye devam eden altında bu
seviyenin kırılıp kırılmaması fiyatlamalara yön verebilir. Bugün Amerika'da FOMC tutanakları,
ham petrol stokları, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni
takip edilecektir. Teknik olarak altın 1213 dolar seviyesinde işlem gösterirken alımların devamı
durumunda 1218 ve 1224 seviyeleri olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 1211 ve 1203
seviyeleri görülebilir.

Direnç: 1.0640 – 1.0680 – 1.0720

Direnç: 1218 – 1224 – 1233

Destek: 1.0600 – 1.0580 -.10555

Destek: 1211 – 1203 – 1197

USDTRY 3.3800 Üzerinde İşlem Görüyor

GBPUSD 1.2400 Takip Edilebilir

Yurt içerisinde dün tüketici güveni beklentilerin altında kalırken Temmuz ayından bu yana en düşük
seviyeye geriledi. EKK toplantısı iptal edilirken Başbakan Yıldırım ise konuşmasında piyasadaki
gelişmeleri ciddiye alıyoruz ve gereğini yapacağız dedi. Dünya Bankası raporunda Türkiye büyüme
tahminini düşürürken Avrupa Parlementosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin
dondurulması ele alındı. Yarın gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı öncesinde piyasadaki baskı
devam ederken bu sabah itibariyle 3.38 seviyesindeki fiyatlanma devam ediyor. Amerika'da ise mevcut
konut satışları ve Richmond imalat endeksi beklentilerin üzerinde kaldı. Bugün yurt içerisinde sakin
veri akışı yaşanacakken Amerika'da ise FOMC tutanakları, ham petrol stokları, yeni konut satışları,
dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir. Teknik olarak USDTRY paritesi
3.3840 seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda 3.3875 ve 3.3900 seviyeleri olası
gevşemeler görülmesi durumunda 3.3730 ve 3.3590 seviyeleri görülebilir.

İngiltere'de dün sanayi sipariş trendi beklentilerin üzerinde kalmasına rağmen sterlinde gelen kar
satışları ile kayıplar yaşandı. Sterlinde hafta başında gelen alımlar ile birlikte 1.2500 üzerinde
işlemler görülürken dün bu seviyeden gelen kar satışları ile birlikte gevşemeler görüldü.
Amerika'da ise devam eden konut satışları ve Ricmond imalat endeksi beklentilerin üzerinde
kalarak Amerikan ekonomisi adına olumlu işaret verdi. Bugün İngiltere'de sakin veri akışı
yaşanacakken Amerika'da FOMC tutanakları, ham petrol stokları, yeni konut satışları, dayanıklı
mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir. Teknik olarak GBPUSD 1.2415 dolar
seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda 1.2440 ve 1.2480 seviyeleri olası
gevşemeler görülmesi durumunda ise 1.2400 ve 1.2365 seviyeleri görülebilir.

Direnç: 3.3875 – 3.3900 – 3.4000

Direnç: 1.2440 – 1.2480 – 1.2505

Destek: 3.3730 – 3.3590 – 3.3430

Destek: 1.2400 – 1.2365 – 1.2335

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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GÜMÜŞ 16.60 Üzerinde Tutunuyor

EURTRY Kar Satışları Görülüyor

Küresel piyasada dün sakin veri akışı yaşanırken gümüş fiyatlarında dalgalı seyir görülmesine rağmen
gün sonunda alımlar görüldü. Gümüşte açılış sonrasında alımlar görülürken gün içerisinde kar satışları
ile karşılaşılmasına rağmen gün sonunda gelen tepki alımları ile primli kapanış gerçekleşti. Amerika'da
ise devam eden konut satışları ve Richmond imalat endeksi beklentilerin üzerinde kalarak Amerikan
ekonomisi adına olumlu işaret verdi. Bugün Amerika'da FOMC tutanakları, ham petrol stokları, yeni
konut satışları, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güveni takip edilecektir. Teknik olarak
gümüş 16.70 dolar seviyesinde işlem görürken alımların devamı durumunda 16.80 ve 17.00 seviyeleri
olası gevşemeler görülmesi durumunda ise 16.60 ve 16.40 seviyeleri görülebilir.

EURTRY paritesinde dün alımların devam etmesine bağlı olarak gün sonunda primli kapanış
gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde tüketici güveni beklentilerin üzerinde kalırken Moody's raporunda
Yunan bankacılık sisteminin görünümünü durağana yükseltti. Yurt içerisinde dün tüketici güveni
beklentilerin altında kalırken Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. EKK
toplantısı iptal edilirken Başbakan Yıldırım ise konuşmasında piyasadaki gelişmeleri ciddiye
alıyoruz ve gereğini yapacağız dedi. Dünya Bankası raporunda Türkiye büyüme tahminini
düşürürken Avrupa Parlementosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin
dondurulması ele alındı. Bugün Euro Bölgesi ve ülkelerinde imalat PMI ve hizmet PMI rakamı
takip edilecekken yurt içerisinde sakin veri akışı yaşanacaktır. Teknik olarak EURTRY paritesi
3.5890 seviyesinde işlem görürken gevşemenin devamı durumunda gevşemenin devamı
durumunda 3.5860 ve 3.5715 seviyeleri olası alımlar görülmesi durumunda 3.5925 ve 3.6015
seviyeleri görülebilir.

Direnç: 16.80 – 17.00 – 17.20

Direnç: 3.5925 – 3.6015 – 3.6125

Destek: 16.60 – 16.40 – 16.20

Destek: 3.5860 – 3.5715 – 3.5540

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını
veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek
hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta
olup, burada yer alan veri ve bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi
bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

