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İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 km açıklarında cuma günü saat 14:51’de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin
yarları sarılmaya çalışılıyor. Meydana gelen deprem nedeniyle tüm halkımıza geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve çalışmalarını sürdüren ekiplere de
kolaylıklar dileriz.
Kovid-19 vakalarındaki artış, şirket üçüncü çeyrek bilançolarının beklentileri karşılamaması, teşvik paketindeki
belirsizlikler nedeni ile Wall Street endekslerinde ciddi kayıplar yaşandı. Çok az bir süre kalan ABD Başkanlık
seçimlerinde şu ana kadar rekor bir seviye ile 90 milyonun üzerinde oy kullanımı gerçekleşti. Piyasalar 3 Kasım’da
sonuçlanacak ABD seçimlerinin sürecini yakından takip ediyor.
Önceki dönem rekor düzeyde %31,4 oranında değer kaybeden, ABD Ticaret Bakanlığı’nın temmuz-eylül dönemine
ilişkin (öncü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerine göre) ekonomi, yıllık bazda %33,1’lik büyüme kaydetti.
Yine salgının rekorlar kırdığı Avrupa’da ardı ardına karantina tedbirleri ve sokağa çıkma yasakları hayata geçirilirken,
Almanya Başbakanı Merkel’in vakaların artma nedenlerine inemediklerini açıklaması, piyasalarda olumsuz havayı daha
da arttırdı. Euro bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentileri de aşarak bir önceki çeyreğe göre %12,7 büyürken,
önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 daraldı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçtiğimiz hafta yapmış olduğu toplantıda politika faizini değiştirmezken, ECB Başkanı
Lagarde pandemi acil alım programı kapsamında gerçekleşecek alımlara devam edileceğini ve aralık ayında ek bir
gevşeme programının da hayata geçirilebileceği sinyalini verdi.
Petrol fiyatları hafta içinde %5’in üzerinde bir düşüş kaydederken, fiyatlar Mayıs ayı seviyesine geriledi. Kovid-19
nedeniyle yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini düşüreceği beklentileri ve ABD petrol stoklarındaki artış petrol
fiyatlarının düşmesinde etken oldu.
TCMB yayınladığı yılın son Enflasyon Raporunda, enflasyon beklentisini %8,9’dan %12,1’e 2021 yılı enflasyonunu da
%6,2’den %9,4’e yükselterek, enflasyonun orta vadede %5 sevilerine geleceğini öngördü.
Kaynak: tcmb.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 16 milyar 9
milyon Dolar, ithalat %23 artarak 20 milyar 837 milyon Dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: tuik.gov.tr
TÜİK tarafından III. Çeyrek Turizm Gelirleri açıklandı. Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III.
çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin Dolar oldu. Ziyaretçiler,
seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 97 milyon 691
bin Dolarını kişisel harcamalar, 946 milyon 665 bin Dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Kaynak: tuik.gov.tr
Ons altın son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken, gram altın 508 TL’sini gördü. Dolar/TL’sinde tarihi rekor seviye
8,38 görülürken, Türk Lirası Dolara karşı yılbaşından bu yana %40’ın Euroya karşı ise %45’in üzerinde değer kaybetmiş
durumda.
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