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Yurtdışında enflasyon verileri, Fed yöneticilerinin konuşmaları ve Eurogrup toplantısı izlenecek.
ABD haftalık ekonomi takviminde Salı ve Çarşamba günleri açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verileri öne çıkıyor.
Enflasyonda yüksek seyre neden olan ve geçici olarak değerlendirilen unsurların beklenenden uzun sürebileceğine
yönelik endişelere ek olarak, geçen hafta, Fed’in varlık alımlarını Kasım itibariyle azaltmaya başlayacağını açıklaması
ve Cuma günü açıklanan Ekim ayı İstihdam Raporunun beklentilerden daha güçlü bir görünüm sergilemesi bu verilerin
önemini artırmakta. Enflasyon ve istihdam tarafındaki gelişmelerin Fed varlık alım azaltım hızı ve faiz artırım
zamanlamasına ilişkin beklentiler üzerinde kritik etkiye sahip olduğunu hatırlatalım. Önemli bir veri akışının
bulunmadığı haftanın ilk işlem gününde, başta ABD Merkez Bankası Başkanı Powell olmak üzere, Fed yöneticilerinin
konuşmaları takip edilecek. Salı günü, yine benzer şekilde Powell ve diğer yöneticilerin konuşmaları bulunmakta.
Ayrıca, Ekim ayı ÜFE verileri ile 10 yıllık tahvil ihalesi piyasaların takibinde olacak. Üretici fiyatlarının Ekim’de bir önce
aya göre %0,6 artış gösterdiği, ancak yıllık bazda geçen ay olduğu gibi %8,6 seviyesinde yatay kaldığı tahmin ediliyor.
Çarşamba günü Ekim ayı TÜFE verisinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve 30 yıllık tahvil ihracı izlenecek.
Tüketici Fiyatlarının Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 arttığı, yıllık bazda ise bir önceki ay bulunduğu %5,4
seviyesinden %5,8’e yükseldiği tahmin edilmekte. Gıda ve enerji dışı çekirdek enflasyonun ise aylık bazda %0,4 artışla
yıllık bazda %4,0’dan %4,3’e yükselmesi beklenmekte. Perşembe günü Gaziler Günü nedeniyle ABD piyasaları kapalı
olacak. Haftanın son işlem gününde ise Eylül ayı İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı ile Kasım ayı Michigan öncü
Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.
Avrupa bölgesinde Pazartesi günü Eurogrup toplantısı izlenecek. Toplantının gündeminde enflasyon ve enerji
fiyatlarındaki gelişmeler ile dijital Euro başlıkları yer almakta. Salı günü Almanya Eylül ayı Dış Ticaret Dengesi ve
Kasım ayı ZEW Anketi; Çarşamba günü Almanya Ekim ayı TÜFE ve 10 yıllık tahvil ihracı; Perşembe günü İngiltere
2021 yılı 3. Çeyrek Ekonomik Büyüme, Eylül ayı Sanayi Üretimi ve Eylül ayı Dış Ticaret İstatistikleri; Cuma günü Eylül
ayı Euro Bölgesi Sanayi Üretimi hafta boyunca izlenecek veriler olarak sıralanabilir.
Asya tarafında Pazar günü Çin’in Ekim ayı dış ticaret istatistikleri takip edildi. İhracatın yıllık bazda beklentilerden daha
güçlü artmasına karşın ithalat artışının beklentilerin altında kalmasıyla Çin’in Ekim ayı Dış Ticaret Fazlası 84,5 milyar
dolara oldu. Beklenti 65,6 milyar dolar idi. Çarşamba günü Çin Ekim ayı ÜFE ve TÜFE; Perşembe günü Çin Ekim ayı
Sanayi Üretimi ile Japonya Eylül ayı Sanayi Üretimi ve Ekim ayı ÜFE verileri takip edilecek.
Yurtiçinde işsizlik, cari denge ve sanayi üretimi verileri ile TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.
Türkiye’de yeni hafta Ekim ayı Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri ve Hazine’nin 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili
ihracı ile başlayacak. Hazine, Salı günü de 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli
devlet tahvilinin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek. Çarşamba günü Eylül ayına ait İnşaat Maliyet Endeksi, Dış Ticaret
Endeksleri ve İş gücü İstatistikleri açıklanacak. Ayrıca, Hazine’nin 4,2 milyar TL’si piyasaya olmak üzere toplam 4,9
milyar TL tutarında iç borç servisi bulunmakta. Perşembe günü Eylül ayı Ödemeler Dengesi rakamları ile 5 Kasım
haftasına ait haftalık Para-Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri izlenecek. Cari dengenin Eylül ayında aylık bazda 1,3
milyar dolar fazla vermesini; böylece 12 aylık yıllıklandırılmış cari açığın 23,0 milyar dolardan 19,4 milyar dolara
gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Foreks Anketine göre de Eylül’de aylık bazda 1,3 milyar dolar cari fazla verilmesi
bekleniyor. Haftanın son işlem gününde ise Eylül ayı Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar, Ciro Endeksleri ile TCMB
Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi piyasaların takibinde olacak. Sanayi Üretiminin Eylül’de mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış rakamlarla bir önceki aya göre %3,6 daraldığını, ancak yıllık bazda arındırılmamış rakamlarla
%8,6, takvim etkisinden arındırılmış rakamlarla ise %7,4 arttığını tahmin ediyoruz. Foreks anketine göre Sanayi
Üretiminin yıllık bazda arındırılmamış rakamlarla %9,5, takvim etkisinden arındırılmış rakamlarla %10,00 arttığı tahmin
edilmekte. Ekim ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde TÜFE Beklentisi yılsonu için %17,63, 12 ay sonrası için
%13,91 idi.
Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 3Ç21 dönemi finansal sonuç açıklama takvimi solo finansallar için 1
Kasım’da sona ermişti. Söz konusu süreç 9 Kasım Salı günü konsolide finansallar için de sona erecek.
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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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