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Yurtiçi takvimde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Küreselde ABD TÜFE verileri öne çıkıyor.
Yurtiçinde yeni hafta Pazartesi günü Kasım ayı Reel Efektif Döviz Kuru; Salı günü Hazine tahvil ihraçları (5 yıl
vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken kuponlu) ve Kasım ayı Hazine Nakit Dengesi; Çarşamba günü Kasım
ayı Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri; Perşembe günü Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü Aralık ayı
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, Ekim ayı İşgücü İstatistikleri, Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri ve Ekim ayı
İnşaat Maliyet Endeksi verileri takip edilecek. Yakın dönemde kur tarafında gözlenen değer kayıpları sonrasında
başta enflasyon beklentileri olmak üzere piyasadaki beklentilerin nasıl şekillendiğinin izlenmesi açısından Piyasa
Katılımcı Anketi sonuçlarının haftanın en önemli verisi olduğu değerlendirilebilir. Ayrıca, Ocak 2014’ten sonra
TCMB’nin geçen hafta Çarşamba ve Cuma günü gerçekleştirdiği doğrudan döviz satım müdahalelerinin devam
edip etmeyeceği de yurtiçi tarafta izlenecek bir diğer önemli gelişme olacak.
Küresel tarafta ise haftanın en önemli verisi Cuma günü ABD Kasım ayı TÜFE rakamları olacak. Beklentiler
TÜFE’nin aylık bazda %0,6 artarak (Önceki: +%0,9) yıllık bazda %6,2’den %6,7’ye, çekirdek TÜFE’nin de yıllık
bazda %4,6’dan %4,9’a yükselmesi bekleniyor. Geçen hafta açıklanan ABD Kasım ayı İstihdam Raporunda
Tarım Dışı İstihdam artışı piyasa beklentilerinin altında kalsa da iş gücü katılımındaki artışa karşın işsizlik oranının
gerilediği gözlendi. Son hafta itibariyle ABD tarafından gelen sözlü yönlendirmelerde enflasyonun artık geçici
olarak görülmediğinin ve varlık alımlarını azaltma hızının yükseltilmesinin değerlendirileceğinin ifade edilmesi
nedeniyle, piyasalardaki odağın istihdam verilerinden ziyade enflasyon tarafına kayması beklenebilir. Bu açıdan
10 Aralık Cuma günü açıklanacak olan ABD Kasım ayı TÜFE verileri, 14-15 Aralık’taki FOMC toplantısı
öncesinde son derece önemli olacak. Enflasyon verilerinin geçen ay olduğu gibi güçlü sinyaller vermesi Fed’in
2022 yılı itibariyle varlık alım azaltımını hızlandırmasına neden olabilir. Fed, bir önceki FOMC toplantısında, aylık
120 milyar dolar seviyesindeki varlık alımlarını Kasım ve Aralık aylarında 15 milyar dolar azaltacağını, ekonomik
gelişmeler doğrultusunda 2022 yılında azaltım hızını gözden geçirebileceğini açıklamıştı. Fed’in aylık azaltımları
15 milyar dolar düzeyinde tutması durumunda varlık alımları Haziran’da, 2022 yılı itibariyle 30 milyar dolara
çıkarması durumunda ise Mart’ta sona ermiş olacak. Salı günü Almanya Ekim ayı Sanayi Üretimi ve Aralık ayı
ZEW Anketi ile Euro Bölgesi 3Ç21 Ekonomik Büyüme; Çarşamba günü ABD Ekim Ayı JOLTS İş İmkânları;
Perşembe günü Çin Kasım ayı Enflasyon ve ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; Cuma günü Almanya Kasım
ayı TÜFE, İngiltere Ekim ayı Aylık Ekonomik Büyüme ve Sanayi Üretimi ile ABD Kasım ayı TÜFE ve Aralık ayo
öncü Tüketici Güveni küresel haftalık ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olarak sıralanabilir.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya
mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya
alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa
koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde
yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından,
saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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