Yeni Haftaya Başlarken

22 Kasım 2021

Genel / Public

Yurtiçinde güven endeksleri, yurtdışında Fed tutanakları izlenecek.
Yurtiçinde yeni hafta Pazartesi günü Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi verileri ile başladı. Açıklanan rakamlar
Tüketici Güveninin Kasım’da %7,3 düşüşle, serinin başladığı 2004’ten bu yana görülen en düşük seviye olan,
71,1’e gerilediğne işaret etti. Pazartesi günü Ekim ayı Yabancı Ziyaretçi Sayısı ve Ekim ayı Merkezi Yönetim İç
Borç İstatistikleri; Salı günü Hazine’nin tahvil ihraçları (2 yıl sabit kuponlu ve 7 yıl değişken kuponlu); Çarşamba
günü Kasım ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve Sektörel Güven
Endeksleri; Perşembe günü Haftalık Para-Banka İstatistikleri ve Cuma günü TCMB’nin yılda 2 defa yayınladığı
Finansal İstikrar Raporu yurtiçi ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olarak sıralanabilir.
Dışarıda ise Salı günü birçok ülke de açıklanacak olan Kasım ayı öncü Hizmet ve Bileşik PMI verileri ile Çarşamba
günü ABD’de açıklanacak olan 3Ç21 dönemi Ekonomik Büyüme, Ekim ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları
ve Fed’in 2-3 Kasım’da varlık alımlarında azaltıma başlama kararını duyurduğu FOMC toplantısına ilişkin
tutanaklar 22-26 Kasım haftası küresel ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olarak sıralanabilir. Ayrıca, ABD
piyasaları Şükran Günü tatili nedeniyle Perşembe tam gün, Cuma yarım gün kapalı olacak.
Ekonomi takvimine ek olarak ABD Başkanı Biden’ın Salı günü ekonomi ve enflasyonla mücadeleye yönelik bir
konuşma yapması bekleniyor. Bu konuşmada ya da Şükran günü tatili öncesinde Biden’ın, Şubat’ta görev süresi
dolacak olan Fed Başkanı Powell’ı yeniden Fed Başkanlığı için aday gösterip göstermeyeceğini de açıklaması
bekleniyor. Mevcut başkan Powell’ın aday gösterilmemesi durumunda en güçlü adayın Fed yöneticilerinden
Brainard olduğu yönünde haber akışı bulunmakta. Avrupa tarafında artan vaka sayılarına karşı kısıtlamaların
yeniden gündeme gelmiş olması ile enerji fiyatlarındaki yüksek seyre karşı ABD ve Japonya’nın stratejik
rezervlerinden petrol satışı gerçekleştirebileceğine yönelik haber akışları da hafta boyunca izlenecek diğer
konular olarak not edilebilir.
Toparlamak gerekirse, yeni haftada yurtiçi ekonomi takviminde güven endeksleri öne çıkarken, küresel tarafta,
ABD’de Fed’e yönelik beklentileri etkileyebilecek haber/veri akışları ile Avrupa’daki salgın kaynaklı gelişmelerin
küresel risk iştahına yansımaları izlenecek.
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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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