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Sanayi üretim endeksi Eylül ayında arındırılmamış verilerle yıllık bazda %4.6 artarken, takvim etkisinden arındırılmış verilerle yıllık
bazda %2.7 azaldı. Sanayi üretim endeksi aylık bazda ise %2.7 azalış gösterdi. Böylece sanayi üretim endeksi arındırılmamış verilerle
çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0.5 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %1.9 azalış gösterdi.
Irak Petrol Bakanlığı Kuzey Petrol şirketinin Kerkük'ten Ceyhan terminaline petrol sevkiyatını yeniden başlattığını teyit etti.
Kerkük'ten Ceyhan'a şu anda günde ortalama 50,000-60,000 varil sevkiyat yapılıyor, miktarın artması bekleniyor.
ABD’de Ekim’de kapasite kullanım oranı %78.2 olan beklentilere yakın %78.4 oldu.
ABD’de Ekim’de sanayi üretimi %0.2 olan beklentilerin altında aylık bazda%0.1 arttı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bankacılık konferansında yaptığı açıklamada yıl sonunda ekonomiye verilen
desteği azaltma planlarını teyit etti ancak enflasyondaki artışın başlangıçta beklenenden daha yavaş olabileceği uyarısında bulunarak
büyüme görünümüne yönelik temkinli yaklaşım ortaya koydu.
Euro Bölgesi’nde enflasyon Ekim’de nihai verilere göre beklentilere paralel %2.2 arttı.

Piyasalarda Bugün
ABD başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere bundan sonra ek gümrük vergisi getirmeyeceğini açıklaması ticaret endişelerinin
hafiflemesini ve ABD ile Asya borsalarının Cuma gününü yükselişle kapatmasını sağladı. Fed yetkililerinin geçen haftaki açıklamaları faiz
artırımlarının ne hızda devam edeceğine ilişkin fikir ayrılıklarının olduğunu ortaya koydu. Fed yetkililerinin açıklamaları ve ABD-Çin
arasındaki ticaret geriliminin azalması Cuma günü dolar endeksinde gerilemeye yol açtı.
Fed başkan yardımcısı Richard Clarida’nın Cuma günkü konuşmasında faiz artırım hızı ve sıkı para politikası konusundaki açıklamaları dolarda
zayıflamaya ve EUR/USD paritesinde yükselişe neden oldu. Clarida küresel ekonomik büyümede yavaşlama görüldüğünü belirtti. Cuma
gününe 1.1327’den başlayan EUR/USD paritesi günü yükselişle 1.1417’den kapattı.
Fed toplantısından gelen sinyallerin ardından 9 Kasım ile biten haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatları geçen hafta dolar endeksindeki ve
reel faiz getirilerindeki hafif geri çekişmenin desteğiyle geçen haftayı bir önceki haftaya kıyasla %1 değer kazanarak 1,221 dolar/ons
seviyesinden tamamladı. Petrol fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan arz fazlası nedeniyle Cuma günü yatay seyir izledi. Ayrıca yaşanan
üretim fazlası nedeniyle OPEC tarafından arzın azaltılacağı yönünde spekülasyonların petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceği takip ediliyor. Cuma
günü ABD ham petrolü günü 56.46 dolar/varilden sonlandırdı.
Son günlerde ABD ile iyileşen ilişkilerin yarattığı iyimserlikle USD/TL kurunda aşağı yönlü hareketler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dolar
karşısında %2’nin üzerinde değer kazanan TL, haftanın son işlem gününü 5.3308’den düşüşle kapattı. EUR/TL kuru Cuma gününü 6.0870’den
hafif yükselişle kapatırken, sepet kur (0.5*$+0.5*€) ise günü 5.7107’den bir miktar yükselişle kapattı. Kur bu sabah 5.35 seviyesinin hemen
üzerinde hareket ediyor. Veri takvimi açısından sakin olan haftada, yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler piyasanın takibinde olacak. Haftanın son
işlem gününde bankacılık hisselerindeki %1.33 değer kazancına karşın, BIST 100 endeksindeki alım sınırlı oldu. %0.34 yükselişle 93,616
seviyesinden kapanış yapan BIST 100 endeksi son bir haftadır 50 günlük haraketli ortalama seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor.
Cuma günü yurtiçi tahvil bono piyasasında satış hakimdi. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi Cuma günü, bir önceki güne göre 23 baz puan
yükselişle %20.19’dan, 10 yıllık gösterge tahvil getirisi 10 baz puan yükselişle %16.69’dan kapandı.
Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.
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