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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 101.691     7.321

Brezilya 2030 163.175     4.618

Rusya 2029 103.206     3.956

Güney Afrika 2030 107.715     4.929

ABD 2029 102.906     2.049

Almanya 2029 105.422     -0.305

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 414            -4

Brezilya 152            0

Rusya 117            1

Güney Afrika 175            0

Kapanış Değişim %

Dow Jones 26,536.82    -0.04

S&P 500 2,913.80      -0.12

NASDAQ 7,909.97      0.32

DAX 12,245.32    0.14

FTSE 100 7,416.39      -0.08

CAC 40 5,500.72      -0.25

NIKKEI 21,086.59    -0.51

Shanghai 2,976.28      -0.19

HANG SENG 28,221.98    0.13

IBOVESPA 100,633.10   0.54

Fiyat Değişim %

Petrol 59.250       2.46

Altın 1,409.600   -0.97

Gümüş 15.295       -0.48

Bakır 6,042.00    1.38

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1367       0.00

USD/JPY 107.80       -0.56

USD/CAD 1.3121       0.37

GBP/USD 1.2688       -0.01

AUD/USD 0.6986       0.36

NZD/USD 0.6679       0.60

USD/CNH 6.8872       -0.04

USD/TRY 5.7733       0.38

USD/RUB 63.0430     -0.29

USD/ZAR 14.2405     0.79

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      26,550.00 -0.05

S&P 500 Mini        2,917.90 -0.14

DAX      12,228.00 0.04

EUR/USD          1.1441 -0.06

TREASURY 10Y          127.59 -0.41

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

26 Haziran Çarşamba günü hem Avrupa hem de ABD 10 yıllıklarında satıcılı bir seyir izlendi, 10 yıllık ABD tahvil
getirisi yaklaşık 6 baz puan artarak tekrar 2 seviyesinin üzerine çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık
getirilerinde de ortalama 3’er baz puan yükselişler izlendi. 5 yıllık Türkiye CDS’inde ise geri çekilme devam
ediyor, bugün de yaklaşık 5 baz puan geri çekilme ile 415 seviyesinin altına gelirken hem ülke hem de şirket
kıymetlerinde CDS’deki geri çekilmeye paralel olarak olumlu seyir izlendi. 2022 vade İş Bankası sub kıymeti
yaklaşık 50c primle 90 seviyesinin üzerinde işlem görürken aynı vade Sr. Kıymetteki kazanımlar 75c seviyesine
ulaştı. 2022 vade Vakıfbank sub kıymetinde ise $1’ın üzerinde bir kazanım vardı ve 90.35 seviyelerinde seyretti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

26 Haziran Çarşamba günü Avrupa endekslerinde hafif satıcılı kapanışlar ve ABD endekslerinde ise yatay 
hareketler sonrası eksili alanda kapanışlar izlendi. Faiz oranlarında indirim beklentilerinde gevşemeye paralel 
olarak Altın ve ABD 10 yıllıklarda gerileme yaşanırken endeksler yön bulmakta zorlandı. Fed başkanı dün 
Trump’ın faiz indirimi baskısı olmasına rağmen ekonomik koşulların gidişatı çerçevesinde davranılacağı ve 
önümüzdeki süreçte ticari savaşlar nedeniyle belirsizlikler olduğu ve koşullara göre davranılacağı söylemi 
yineledi. S&P500 endeksi 2912 seviyesini kadar geri çekildi ve 20 ve 50 gho’nın olduğu önemli destek seviyeleri 
olan 2874-2879’a yaklaştı. G20 toplantısında Trump ve Çin başkanının bu haftasonu buluşacak olması da 
piyasada ekstra bir belirsizlik yarattı. Altın cephesinde bu hafta yaşanan sert yukarı hareket sonrası kar 
realizasyonu geldi $1405’e kadar gevşediği görüldü. Petrol’de de ABD stok raporu sonrası sınırlı alımlar 
izlenirken Enerji hisselerinde değer kazanımları yaşandı. Dijital par birimleri dünyasında hareketlilik devam 
ederken Bitcoin çıkışlarda herzamnki gibi öncü konumdaydı. Bitcoin 18 ay sonra ilk defa $12.000 seviyesini 
üzerine çıkarken haziran başında bu yana 61% değer kazanmış oldu.

Bugün açıklanan verilere baktığımızda MBA Mortgage Başvuruları 0,3% artış gösterirken, Dayanaklı Mal 
siparişleri -1,3% ve Perakende stoklar aylık 0,5% artış gösterdi. Toptan envanterler ise 0,5% beklentisinin 
üzerinde 0,4% olarak açıklandı. 

S&P 500 endeksinde öncü sektörler yine değişmedi ve Enerji ve Teknoloji sektörleri en çok kazandıranlar 
olurken defansif sektörler olan Telekom ve Sağlık en çok değer kaybeden sektörler oldu. S&P 500 endeksinde 
işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki yatay harekete paralel olarak 
Volatilite endeksi VIX 0,55% kayıp sonrası 16,19’A geriledi. FAANG hisselerin performansına baktığımızda 
genelde yatay fakat kazançlar yaşandığını gördük; Facebook 0,35%, Amazon 0,79% ve Apple 1,17% değer 
kazandı. Netflix 0,36% ve Google 0,06% kazanç ile günü pozitif alanda kapatan hisselerdi. Fakat 5 hisse 
arasında 5 günlük en iyi performans 2,2% kazançla Apple’da görülürken, en az getiri -0,5% ile Google’da 
görüldü. 

Avrupa tarafındaki endekslerde de artılı alanda kapanışlar izlenirken işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının 
22% altında gerçekleşti. Sadece Almanya DAX35 0,14% değer kazanırken, Fransa CAC40 endeksi 0,25% 
,İngiltere FTSE100 ve IBEX 35 endeksleri sırasıyla 0,08% ve 0,03% değer kaybettiler. Eurostoxx 50 0,04% 
performansla günün yine kazananı oldu. DAX endeksinde Tüketim Malları 1,43% ve Tüketim hizmetleri 1,40% 
kazançla en çok kazandıran endeks olurken en çok aşağı çeken sektör 1,15% kayıpla altyapı oldu. Endekste 
yer alan 15 hisse artıda sonlandırırken 14 hisse değer kaybetti. 

Yarın ABD tarafında önemli veri açıklamaları yer alacak. ABD 1. Çeyrek GDP son revizyon 3,2% 
bekleniyor. Kişisel Tüketim, Haftalık işsizlik başvuruları, Çekirdek PCE ve bekleyen konut satışları yer alacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

26 Haziran Çarşamba günü ABD tarafında dayanıklı ürün siparişleri dışında önemli bir veri yoktu ve piyasalar 
Cuma günü başlayacak olan G20 zirvesine odaklanmış durumda. Trump G20 toplantısında Çin lideri ile 
yapacağı görüşmede olumlu bir sonuç alamazsa ticaret hacmini daha da azaltacağını ve ek gümrük vergileri 
koyacağını açıklarken ABD Hazine Bakanı ise süreç boyunca Çin ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme 
kaydedildiğini, anlaşmanın büyük bir kısmının hazır olduğunu ve G20 toplantısında son noktanın 
koyulabileceğini açıklaması piyasalarda kısmen de olsa olumlu bir etki bıraktı. Diğer taraftan FED 
başkanlarından gelen faiz indirimi konusunda daha temkinli davranılması gerektiği ve piyasanın gerektiğinden 
fazla faiz indirimini fiyatladığına dair açıklamalar Temmuz toplantısı için soru işareti yarattı. EURUSD paritesi 
işlem gününü yatay hareketle 1.1375 seviyelerinden sonlandırırken 1.1346 seviyesinde bulunan 200 günlük 
hareketli ortalama gün içerisinde test edildi ancak önemli bir destek noktası olarak kırılmadı. Olası bir geri 
çekilmede 200 günlük ortalama ve sonrasında 1.13 psikolojik sınırı takip edilecek destek noktaları olacaktır. 
Dolar endeksi de oldukça dar bir bantta ve yatay seyirle 96.20 seviyelerinden işlem görürken 96.65 seviyesinde 
bulunan 200 günlük hareketli ortalama takip edilecek en önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. 

FED üyelerinden gelen faiz indirimi konusunda çelişkili açıklamalar ve bununla birlikte G20 zirvesi öncesinde 
olası bir ticaret anlaşması ihtimalinin belirmesi altında devam eden sert yukarı yönlü harekete ara verilmesine 
neden oldu ve değerli metal işlem gününü yaklaşık $15 kayıpla $1410 seviyesinin hemen altında kapattı. 14 
günlük RSI indikatörü aşırı alım bölgesinde olsa da G20 zirvesinden anlaşma çıkmazsa yeni zirveler test 
edilebilir. Olası bir geri çekilmede ise $1400 seviyesi ilk destek noktası konumunda. 

Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 2,84 milyon varil düşüş beklentisine karşın 12,79 milyon varil 
düşüş açıklandı. Veri öncesi $59,30 civarında işlem gören Ağustos vade WTI petrol, beklentinin oldukça 
üzerinde açıklanan stok düşüşü sonrası $59,93’e kadar yükseldi, işlem gününü ise yaklaşık %2.5 primle $59.25 
seviyelerinden sonlandırdı. $59.35 seviyesinde kesişen 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar ilk ve en önemli 
direnç bölgesini oluşturuyorlar. 


