
11:55 EUR Almanya İmalat PMI

12:00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI

12:30 GBP İngiltere İmalat PMI

16:15 USD ABD ADP Tarım Dışı İstihdam

17:00 GBP BOE Başkanı Bailey'in Konuşması

18:00 USD FED Başkanı Powell'in Konuşması

18:00 USD ABD ISM İmalat PMI

18:30 USD ABD Ham Petrol Stokları

JPYUSD 113,47 113,55 113,09 -0,26 0,47

EKONOMİK TAKVİM

Saat Ülke Veri

EURUSD 1,13 1,13 1,13 -0,07 -2,38

GBPUSD 1,33 1,33 1,33 0,17 -2,52

WTI 67,92 67,98 66,20 2,63 -17,62

Brent 71,16 71,21 69,38 2,79 -14,65

0,51

Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

Altın 1.781,4 1.781,9 1.773,7 0,27 -0,92

Pariteler

Avrupa

0,52 -5,66

Hang Seng 23.801 23.864 23.538 1,38 -5,38

-2,50

Asya Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

-4,47

FTSE 100 7.059 7.110 6.990 -0,71 -3,14

Kapanış

-1,890

CAC 40 6.721 6.781 6.656 0,00

G.Düşük Gün (%)

Shangai 3.563 3.573 3.559 -0,03

S&P 500

DAX 15.100 15.280 15.015

4.560

34.484 35.057 34.424

15.538 15.828 15.451

Dow Jones

-1,18
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ABD Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

4.567 4.646

-1,85 -3,98
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Nasdaq -1,55 -0,37

-1,01

G.Yüksek 
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Nikkei 225 27.968 28.106 27.594

Ay (%)

Fed’in sıkılaşma sinyaliyle birlikte hisse senedi piyasalarında

dalgalanmanın boyutu büyürken, bu sabah piyasalarda genel

anlamda bir toparlanma çabası göze çarpıyor diyebiliriz. Powell’ın

açıklamaları salı günü Amerikan hisselerinde sert düşüşe yol açarken

volatiliteyi ölçen VIX endeksi 27,19 ile cuma günkü Omikron

paniğinde görülen seviyelere yaklaştı. S&P 500 %1,9, Nasdaq 100

ise %1,6 düşüş kaydetti. Vadeli piyasada S&P 500 %0,7, Nasdaq

100 ise %1,1 ile toparlanma yaşıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi dört

baz puan yükseliş ile %1,49’a yükseldi. 5 yıl ve 30 yıl vadeli ABD

tahvil getirileri arasındaki fark ise marttan bu yana en düşük seviyeye

geriledi.

Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri, Covid-19'un yeni varyantı

Omikron'da ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle toparlanma

yaşadı. Bölge genelinde kazanımlar Hong Kong'un Hang Seng

Endeksi öncülüğünde gerçekleşti. Endeks %1'den fazla yükseldi. Çin

ana karasında Şanghay Bileşik ve Shenzen endeksleri ise daha ılımlı

yükseldi. Çin'de fabrika aktivitesi Kasım ayında daraldı. Caixin/Markit

imalat sektörü satın alma yöneticilei endeksi verisi eşik 50

seviyesinin hafif altında kalarak 49.9 oldu. İmalat PMI Ekim ayında

50.6 değerini almıştı. Önceki gün karşılanan resmi imalat PMI verisi

ise 50.1 olmuştu. Güney Kore Kospi Endeksi Salı günü %2'den fazla

düşmesinin ardından bugünkü işlemlerde kayıplarının bir kısmını

telafi etti. Avustralya Borsası ise negatif ayrışma yaşadı.

Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler

Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı ve enflasyona ilişkin

değerlendirmelerde bulundu. Yüksek fiyatların Covid-19 salgını

kaynaklı arz ve talep dengesizliklerine bağlı olduğunu yineleyen

Powell, "Son birkaç ayda fiyat artışları ekonomide çok daha geniş bir

alana yayıldı, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşünüyorum."

dedi. Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in %2 hedefinin çok

üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu

değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu

söyledi. Fed'in araçlarını yüksek enflasyonun kalıcı hale

gelmediğinden emin olmak için kullanacaklarını vurgulayan Powell,

yüksek enflasyonun gelecek yılın ortalarına kadar sürmesinin

beklendiğini belirtti.

Biden yönetimi, omicron varyantı ile mücadele etmek amacıyla

seyahat kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor. ABD’ye hava yoluyla gelen

tüm yolcular, aşı durumları ne olursa olsun, yola çıkışından sonra bir

gün içinde teste tabi tutulacak. Başkan Joe Biden yeni tedbirleri, kış

döneminde pandemiyi kontrol altına almaya yönelik planlarının

detaylarını vereceği Perşembe günkü konuşmasında duyurmayı

planlıyor. Mevcut kurallar altında, aşılarını yaptırmış yolcular ABD’ye

gitmek üzere uçağa bindikten sonra üç gün içinde test yaptırmak

zorunda olacak. Değişikliklerden sonra bu süre bir güne ineceği

belirtildi.
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Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha hızlı bir varlık

alımı azaltımının olabileceğine dair yorumlarıyla 1.800$'ın altına

geriledi. Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu

noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu

nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının

azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun

olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu

tartışacağımızı umuyorum." dedi. Powell, enflasyonun uzun

süredir Fed'in %2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret

ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir

kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi. Altın fiyatları,

yeni koronavirüs varyantı omikronun küresel piyasalarda yarattığı

endişelerin risk iştahını azaltmasıyla son günlerde yükseliş

kaydetmişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron’un

piyasalarda yarattığı endişelerle 1.810 $'a kadar tırmanan ons

altın, Powell’ın açıklamaları sonrasında 1.778 $'a kadar geriledi.

OPEC+ koalisyonunun, Batı Teksas petrolünde (WTI) yaşanan sert

satış dalgası sonrası, bugün kritik bir toplantı yapacak. Petrol

piyasasının hızla kötüleşmesi, kartelin ılımlı üretim artışlarına ara

verme ihtimalini artırıyor. Bu durum fiyatlara potansiyel bir destek

olarak değerlendiriliyor. Fiyatlardaki güçlü düşüşe neden olarak

son günlerde birkaç gelişme öne çıkmıştı. ABD ve diğer ülkeler

stratejik rezervleri kullanıma açtı. Omikron varyantı piyasaları

sarstı; teknik seviyelerin kırılması satışların sürmesine yol açtı ve

ABD’de doğalgaz fiyatları sert düşerek yakıt değişimi için zemini

zayıflattı. Tüm bunlar etkili bir aşağı yönlü karışım oluşturdu ve

hızlı bir düşüş yönlü yeniden fiyatlamaya yol açtı. Suudi Arabistan

ve Rusya öncülüğündeki kartelin azaltılan üretimin yeniden

artırılmasına temkinli yaklaşımı, Batı Teksas petrolünün Ekim

ayının sonlarına doğru yedi yılın zirvesine çıkmasına yardımcı

oldu.

Hisse

Microsoft (NASDAQ: MSFT) CEO'su Satya Nadella, şirketteki

hisselerinin yarısını sattı. Nadella'nın kararında, 2022'de

yürürlüğe girmesi planlanan ve 250 bin $'ın üzerindeki uzun

vadeli sermaye kazançlarına %7 vergi getiren Washington eyalet

yasasının etkili olduğu düşünülüyor. (Negatif)

Salesforce (NYSE: CRM), üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı ve

sonuçlar Wall Street’in kazanç ve satış beklentilerini aştı. Ancak,

dördüncü çeyrek için kazanç rehberliğinin beklentilerin altında

kalmasından sonra, hisseler %6′nın üzerinde düşüş yaşadı. Şirket

ayrıca, Bret Taylor’ı Marc Benioff ile birlikte CEO’luk görevine terfi

ettirdiğini duyurdu. (Negatif)

Allbirds (NASDAQ: BİRD), üçüncü çeyrek gelirinin geçen yıla

göre %33 arttığını, ancak mağaza açma ve stoklarını listeleme

maliyetinin sonuçlara ağırlık vermesiyle kayıplarının

arttığını söyledi. Halka açık bir şirket olarak ilk kez yayınlanan

raporda, Allbirds hisseleri uzun vadeli işlemlerde yaklaşık %6

düştü. (Negatif)

Amazon (NASDAQ: AMZN), New York Başsavcısı Letitia

James, Amazon’u daha katı Covid-19 protokolleri

uygulamaya zorlamak için acil bir mahkeme emri istiyor ve

şirketin depolarından en az birinde güvenlik önlemlerini geri alma

kararının çalışanları koronavirüse daha yüksek maruz kalma riski

altında bıraktığını savunuyor. (Negatif)



Grafik 2: Bloomberg Karşılaştırmalı Grafik, Emtia Fiyat Değişimleri (%)                                                               

Altın %0,27 WTI %2,63 Brent %2,79 
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Grafik 1: Bloomberg Karşılaştırmalı Grafik, Endeks Fiyat Değişimleri (%)                                                               

 S&P 500 %-1,89 DAX %-1,18 FTSE 100 %-0,71 NIKKEI 225 %0,52

•Dow Jones endeksi dünü %1,86 düşüşle 34.483

puandan tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın şahin

mesajları, endekslerdeki kayıpların

derinleşmesine neden oldu. Powell,

enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve

tahvil alım azaltımını daha erken

bitirebileceklerine dair sinyal verdi. Tahvil alım

programının daha erken bitme ihtimali, erken faiz

artışı gelebilir beklentisini güçlendirince, dün

endekslerde ivme kaybına neden oldu. Bu sabah

vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme için 34.769 -

35.092 - 35.449 dirençler, 34.420 - 34.124 -

33.755 destekler olarak izlenebilir

•S&P 500 endeksi dünü %1,90 kayıpla 4.567

puandan kapattı. Powell, enflasyondaki

yükselişin geçici olmadığını ve varlık alım

azaltımını daha erken bitirebileceklerini ifade etti.

Bu açıklamalar, gelecek sene erken bir faiz artışı

gelebilir ihtimalini güçlendirince, endekslerde

görünüm bozuldu. Bu sabah vadelilerde tepki

alımları izleniyor. Sözleşme için 4.576 - 4.538 -

4.493 destekler, 4.624 - 4.675 - 4.712 dirençler

olarak takip edilebilir.

•Ons altın, Powell sonrası ivme kaybetmeye

başladı. Dün Fed Başkanı Powell'dan gelen şahin

açıklamalar piyasaların seyrini bozdu. Powell,

enflasyondaki yükselişin geçici olmadığını ve tahvil

alım azaltımını daha erken bitirebileceklerine dair

sinyal verdi. Bu açıklamalar gelecek sene erken bir

faiz artışı gelebilir beklentisini güçlendirince, düşük

faiz ortamının kısa sürebileceği baskısıyla altının da

aşağı yönlü tepki vermesine neden oldu. Ons altın

için oynaklığa neden olabilir. Ons altın için 1791$ -

1802$ - 1812$ direnç, 1769$ - 1757$ - 1745$

destek bölgeleri olarak görülüyor.

•Yeni varyant endişesiyle gerileyen petrol

fiyatlarında bu sabah tepki alımları izleniyor. Salgın

endişesi tam olarak sonlanmadı hala yeni varyanta

ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Biontech,

Moderna tarafından aşı konusunda açıklamalar pek

iç açıcı değil. Bilimsel sonuçlar için 1-2 hafta

beklenmesi gerektiğine dair açıklamalarda,

piyasalarda konuşuluyor. Bugün ve yarın OPEC+

grubunun toplantıları başlıyor. Brent petrol için

69,36$ - 66,48$ - 63,54$ destek noktaları, 72,86$

- 75,69$ - 78,58$ direnç noktaları olarak takip

edilebilir.
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