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Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim’de aylık bazda %2.67 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE Eylül ayındaki %24.52’den, Ekim’de %25.24’e yükseldi.
Gıda ve enerji gibi kontrol edilemeyen kalemleri içermeyen çekirdek enflasyon (C endeksi) Ekim’de bir önceki aya göre %2.61 arttı ve yıllık
bazda Eylül’deki %24.05’ten Ekim’de %24.34’e yükseldi.
Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) Ekim’de bir önceki aya göre %0.91 arttı ve yıllık bazda Eylül’deki %46.15’ten %45’e geriledi. Böylece
Yİ-ÜFE son dokuz ayda yıllık bazda ilk defa geriledi.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran yaptırımları kapsamında ambargo uygulanacak olan 700'ü aşkın kişi, kurum, uçak ve geminin isimleri
yayımlandı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50’si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu ve İran Havayolları yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tekrar devreye alınan İran'ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımlardan Türkiye, Çin, Hindistan, Güney
Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan’ın geçici muafiyet aldığını söyledi.
ABD'de Ekim ayında ISM imalat dışı endeks 59.1 olan beklentilerin üzerinde 60.3 açıklandı.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnassr Hemmati ABD'nin Tahran'ın enerji ve finans sektörlerine yönelik yaptırımları yeniden devreye
almasının ardından ticaret ortaklarıyla görüştüklerini ve ticarete devam etmek için gerekli bankacılık tedbirlerinin alındığını söyledi.
Avustralya Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek %1.50'de sabit tuttu.

Piyasalarda Bugün
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, Cuma günkü yükselişinin bir kısmını dün geri verdi. Bu sabah ise ABD’de
Kongre seçimleri öncesi dolar endeksi ve piyasalar yatay bir seyir izliyor. Benzer şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizi de Cuma günkü sert yükselişinin
ardından dün bir miktar düşüş gösterdi. Dün ABD ve Asya borsaları ise karışık seyirle kapandı.
ABD’de bugün yapılacak ara seçimler öncesi dolar sakin bir seyir izliyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının dün yürürlüğe girmesi sonrası İran’ın
yaptırımları deleceğine ilişkin açıklamaları yeni bir gerilimin işaretçisi olabilir. Bununla birlikte, ABD ile Çin’den ticaret konusunda ılımlı açıklamalar
gelmeye devam ediyor. Dün dolar endeksi bir miktar düşüş gösterirken, güne 1.1404’ten başlayan EUR/USD paritesi günü yükselişle 1.1409’dan
kapattı.
Altın fiyatları temkinli seyir izliyor. Bugün ABD’de yapılacak Kongre seçimi ve Perşembe günü sonlanacak olan Fed toplantısından gelecek sinyaller
öncesinde dar bir bantta hareket eden altın fiyatları dün günü %.0.2 civarında düşüşle 1,230 dolar/ons seviyesinden tamamladı. Altın fiyatları seçim
ve Fed toplantısı ardından tekrar hareketlenebilir. ABD’nin İran’a yaptırımlarının devreye girmesinden sonra muafiyet uyguladığı sekiz ülkeyi
açıklaması ile petrolde arz düşüşü endişelerinin azalmasının ardından, ABD ham petrolü yatay seyir izleyerek dün günü 63.10 dolar/varilden
sonlandırdı.
ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan Türkiye’nin muaf tutulmasının yarattığı iyimserlikle USD/TL kurunda dün düşüş yaşandı. USD/TL kuru
5.2980 ile 9 Ağustos’tan sonraki en düşük seviyeye çekildiği günü 5.3124’ten kapattı. USD/TL kurunun yanı sıra dün EUR/TL kuru ve sepet kurda
(0.5*$+0.5*€) da geri çekilme yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.0578’den ve sepet kur ise 5.6853’ten düşüşle kapattı. USD/TL kuru bu sabah dünkü
kapanış seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kurun hareketi açısından bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklamasının bulunmadığı günde
küresel ve yurtiçi gelişmeler piyasanın takibinde olacak. BIST 100 endeksi dün günü %1.94 primle 95,947 seviyesinden kapattı. Ticaret savaşlarına
yönelik endişelerin de etkisiyle düşük seyreden küresel risk alma iştahına rağmen USD/TL kurundaki sakinleşme endekse alım getiriyor. Dün
bankacılık hisseleri öncülüğünde değer kazanan BIST 100 endeksi bu hafta ABD’de gelişmeleriyle yön bulacak. İran yaptırımlarından muafiyetin
dün resmi olarak açıklanmasıyla birlikte dün yurtiçi gösterge tahvil getirilerinde düşüş hızlandı. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi dün bir önceki güne
göre 62 baz puan düşüşle %22.48’den, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise 1.49 puan düşüşle %16.33’ten kapandı. Bugün gelişmeler izlenmeye devam
edecek.
Bugün yurtiçinde Ekim ayı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak. ABD’de ise bugün yapılacak Kongre seçimleri piyasaların takibinde olacak.
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