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Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu, ancak politika yapıcıların dikkatlerini faiz oranlarını ne kadar yukarıya ve ne hızda
yükselteceklerine çevirmeleri ile birlikte zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi.
ABD’de açıklanan TÜFE, Ekim ayında beklentilere paralel aylık %0.3, yıllık ise %2.5 artış gösterdi. Enflasyonun aylık bazdaki söz konusu yükselişi Ocak
ayından bu yana görülen en yüksek artış oldu. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0.2 olan beklentileri karşılarken, yıllık bazda %2.2 olan beklentinin
altında %2.1 arttı.
Euro Bölgesi’nde GSYH yılın ikinci çeyreğinde %0.4 iken üçüncü çeyreğinde %0.2 büyüme kaydetti. Böylece son dört yılın en düşük büyüme seviyesi
gerçekleşti.
İngiltere'de Başbakan Theresa May önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. Anlaşma
önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak.
AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, Brexit anlaşmasının İngiliz kabinesinde kabul görmesinin ardından yaptığı açıklamada,
Brexit görüşmelerinin tamamlanması yolunda çok temel ve kararlı bir adım atıldığını belirtti.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden geri çekilme anlaşması üzerinde varılan uzlaşmanın İrlanda'nın tüm önemli
önceliklerini başardığını söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, petrol fiyatlarında dalgalanma ve sermaye çıkışlarının piyasaları daha oynak hale getirebileceğini,
ancak Banka'nın finansal istikrara yönelik riskleri ehlîleştirecek bir pozisyonda olduğunu bildirdi.
Tayland Merkez Bankası politika faizini %1.5’te sabit tuttu.

Piyasalarda Bugün
Dün son dokuz ayın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon verisi sonrasında güne yükselişle başlayan ABD borsaları, İngiltere’den gelen haberler sonrasında
günü ekside tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil getirisi yataya yakın kapanırken 10 yıllık tahvil getirisi hafif yükseliş kaydetti. İngiltere’de Bakanlar Kurulu Avrupa
Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere’nin uzun zamandır devam eden Brexit görüşmelerinde sona yaklaşılması küresel finans
piyasalarında satışlara neden oldu. İngiltere kaynaklı haberler sonrasında euro ve sterlin sert yükselmesiyle doların altı para birimi karşısındaki değerini
gösteren dolar endeksi düştü. Asya ve Avrupa borsalarında ise aşağı yönlü hareketler hakimdi.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının taslağı için kabinenin desteğini alması euro ve sterlinin değer kazanmasını sağladı. Dolar
endeksindeki gerilemeyle birlikte EUR/USD paritesi dün yükseliş gösterdi. Güne 1.1292’den başlayan parite günü 1.1310 seviyesinden sonlandırdı. Öte
yandan, İtalya’ya ilişkin riskler devam ediyor. AB Komisyonu İtalya’nın revize bütçe tasarısına ilişkin görüşünü 21 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.
Altın fiyatları dün gün içerisinde 1,216 dolar/ons seviyelerine kadar yükseldikten sonra bu seviyelerden hafif gerileyerek %0.8 yükselişle 1,210 dolar/ons
seviyesinden günü tamamladı. Altın fiyatlarının 1,200 dolar/ons seviyesinin üzerindeki tutunuşuna devam ettiği sürece kısa vadeli yükselişi devam edebilir.
OPEC yetkilileri tarafından artan arz sonrasında piyasayı dengeleyebilmek için gerekirse üretimin kısılabileceği açıklaması yapılmasıyla birlikte petrol fiyatları
yukarı yönlü hareket etti. ABD ham petrolü dün günü %1.01 artış ile 56.25 dolar/varilden sonlandırdı.
Dün güne 5.4761’den başlayan USD/TL kuru 5.4390 - 5.4947 aralığında dalgalı hareket ettikten sonra günü 5.4558’den düşüşle kapattı. EUR/TL kuru ve
sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da dün geri çekilme yaşandı. EUR/TL kuru günü 6.1733’ten ve sepet kur ise günü 5.8147’den düşüşle sonlandırdı. Kur bu sabah
dünkü kapanış seviyesinin biraz üzerinde ve 5.50 seviyesinin altında hareket ediyor. Yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler piyasanın takibinde olacak. Yurtdışı
borsalardaki satıcılı hareketlere karşın Borsa İstanbul’da sınırlı olsa alıcılı gün kapanışı yaşandı. Bankacılık hisseleri %0.8 değer kazanırken, BIST 100 %0.62
yükselişle 93,287 seviyesinden kapanış yaptı. Tahvil bono piyasasında ise hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahvil getirileri 0.6 baz puanlık sınırlı düşüş
gösterdi ve 2 yıllık tahvil getirisi %19.4, 10 yıllık tahvil getirisi %16.4 seviyesinden günü sonlandırdı.
Bugün yurtiçinde Ağustos ayı işsizlik oranı , Ekim ayı bütçe dengesi ve Kasım ayı Beklenti Anketi açıklanacakken, yurtdışında ABD’den gelecek Ekim ayı
perakende satışlar verisi takip edilecek.
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