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TCMB tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 7.54 puan
artarak 69.03'e yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini ve gıda enflasyonuyla mücadelede çok daha kararlı
politikaları hayata geçireceklerini açıkladı.
Euro Bölgesi’nde Ekim’de hizmetler PMI nihai verilere göre 53.3 olan beklentilerin üzerinde 53.7 oldu.
Almanya’da Ekim’de hizmetler PMI nihai verilere göre 53.6 olan beklentilerin üzerinde 54.7 oldu.

Piyasalarda Bugün

ABD’de ara seçimlerden beklentilere paralel sonuçlar gelmesiyle borsalar dün yükseldi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri
dün günü yükselişle tamamlarken, dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında karışık seyretti. Doların
altı para birimi karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi günü hafif yükselişle tamamladı. Asya ve Avrupa borsalarında
ise dün aşağı yönlü hareketler hakimdi.
Avrupa tarafında dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen PMI verilerinin Euro’da toparlama sağlamasına karşın
İtalya’nın bütçe tasarısına ilişkin gerilim Euro üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD’de ise ara dönem Kongre
seçimleri EUR/USD paritesinde hareketliliğe neden oldu. Dün güne 1.1407’den başlayan EUR/USD paritesi günü
1.1425’ten tamamladı.
ABD’de yapılan ara seçimin henüz resmi olarak açıklanmayan sonuçları ile Fed’den gelecek açıklamalar öncesinde dar bir
bantta hareket eden altın fiyatları dün günü %0.3 düşüşle 1,226 dolar/ons seviyesinden kapattı. Özellikle Perşembe günü
Fed toplantısından gelecek olan açıklamalarda Fed’in önümüzdeki dönem yol haritasına ilişkin ipucu aranacağından
yakından takip edilecek. Söz konusu gelişmelere yönelik fiyatlamalar altın fiyatlarının aşağı ya da yukarı yönlü olarak
hareketlenmesinde etkili olabilir. Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın en çok ihracat yaptığı ülkelere muafiyet tanımasıyla,
piyasalarda arz kısıntısı yaşanmayacağı beklentileri oluştuğundan düşüş gösterdi. ABD ham petrolü dün %1.41 azalışla
günü 62.21 dolar/varilden sonlandırdı.
Son günlerde yaşanan iyimserlikle aşağı yönlü seyir izleyen USD/TL kurunda dün bir miktar yükseliş yaşandı. Güne
5.3119’dan başlayan USD/TL kuru günü 5.3550’den yükselişle sonlandırdı. USD/TL kurunun yanı sıra dün EUR/TL kuru ve
sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da yükseliş yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.1197’den ve sepet kur ise 5.7531’den yükselişle
kapattı. USD/TL kuru bu sabah dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Kurun hareketi açısından
bugün yurtiçinde önemli bir veri açıklaması bulunmuyor. Yarın sona erecek ABD Merkez Bankası Toplantısı’ndan çıkacak
kararlar takip edilecek. Bankacılık hisselerinde yaşanan yaklaşık %2 değer kaybı öncülüğünde BIST 100 endeksi günlük
bazda %1.3 düşüş yaşadı ve 94,727 seviyesinden kapanış yaptı. Dün yurtiçi tahvil bono piyasasında karışık bir görünüm
hâkimdi. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi dün bir önceki güne göre 1.36 puan düşüşle %21.12’den kapanırken, 10 yıllık
gösterge tahvil getirisi ise 52 baz puan yükselişle %16.85’den kapandı. Bugün gelişmeler izlenmeye devam edecek.
Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de ise ara seçimlerin sonucu piyasaların takibinde olacak.
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