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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 106.266      6.676

Brezilya 2030 104.855      3.861

Rusya 2029 107.668      3.386

Güney Afrika 2030 108.440      4.818

ABD 2029 98.797       1.759

Almanya 2029 103.953      -0.395

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 365            -13

Brezilya 125            -4

Rusya 76             1

Güney Afrika 174            -1

Kapanış Değişim %

Dow Jones 26,833.95     0.17

S&P 500 3,004.52      0.28

NASDAQ 8,119.79      0.19

DAX 12,798.19     0.34

FTSE 100 7,260.74      0.67

CAC 40 5,653.44      -0.08

NIKKEI 22,625.38     0.34

Shanghai 2,941.62      -0.43

HANG SENG 26,566.73     -0.82

IBOVESPA 107,543.60   0.15

Fiyat Değişim %

Petrol 55.840       2.50

Altın 1,492.710   0.34

Gümüş 17.553       0.19

Bakır 5,881.00     1.08

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1135       0.09

USD/JPY 108.68       -0.17

USD/CAD 1.3074       0.16

GBP/USD 1.2919       0.37

AUD/USD 0.6854       -0.01

NZD/USD 0.6424       0.30

USD/CNH 7.0612       0.21

USD/TRY 5.7285       1.39

USD/RUB 63.9290      -0.31

USD/ZAR 14.6130      -0.18

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      26,734.00 -0.11

S&P 500 Mini        2,997.25 0.09

DAX      12,794.50 0.33

EUR/USD          1.1175 0.09

TREASURY 10Y          129.86 0.04

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

Bilanço sezonunda ABD’de şirketlerden gelen açıklamalarda ABD-Çin ticaret gerginliğinin şirket aktiviteleri

üzerinde yarattığı belirsizliğin altının çizilmesinin etkisinde hisse senedi piyasalarındaki yatay seyre paralel ABD

Hazine tahvil getirileri günü hafif düşüşle tamamladı. 10 yıllık getirileri günü yatay şekilde %1,75’ten

tamamlarken getiri eğrisinin 2 yıllık ve 10-30 yıllık kısmında 0,5-0,6 baz puan seviyesinde sınırlı yükseliş

gözlemlendi. Ay sonu fonlamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla FED repo işlemlerinde gecelik büyüklüğünü 75

milyar USD’den 120 milyar USD’ye, dönemsel repo büyüklüğünü ise 35 milyar USD’den 45 milyar USD’ye

yükselttiğini duyurdu. Yarın gerçekleşecek Draghi’nin başkanlık edeceği son ECB faiz kararı açıklaması ve Euro

Bölgesi PMI verileri öncesinde Euro Bölgesi Hazine tahvil getirileri de günü düşüşle sonlandırdı. Almanya,

Fransa, İspanya 10 yıllık getirileri de 2-3 baz puan aralığında düşüş kaydederken 10 yıllık Gilt getirileri de 2,5

baz puan düşüşle %0,685’e geriledi.

Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde yatay bir seyir izlenirken Türk eurotahvilleri diğer gelişmekte olan

ülkelerden pozitif ayrıştı. Gün boyunca devam eden alıcılı seyir akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump’tan

gelen yaptırımların kaldırılacağı açıklamalarıyla hız kazandı. Türkiye 10 yıl vadeli USD tahvilin getirisi 18 baz

puan gerileyerek %6,77 oldu. Getiri eğrisinin uzun tarafında yükselişler $2’ı aştı. 5 yıl vadeli Türkiye CDS 15

baz puan daralarak 359/363 seviyesinden günü tamamladı. Rusya, Güney Afrika CDS’leri ise günü yatay

şekilde sonlandırdı. Hazine kıymetlerindeki alıcılı seyir Türk şirket eurotahvillerinde de karşılık buldu. İş Bankası

2022 vadeli senior kıymet 50 cent yükselişle $99,00 seviyesinde, sermaye benzeri Akbank 2028 vadeli kıymet

ise $1,2 yükselişle $88,50 seviyesinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

23 Ekim Çarşamba günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de bilanço sezonu devam
ederken dün bilanço açıklayan çip üreticisi Texas Instruments’ın beklentilerinde aşağı yönlü revizyon
gerçekleştirmesi ve ticaret savaşının talebi beklenenden olumsuz etkilediğini belirtmesi sektör hisselerine satış
getirdi. Bugün bilanço açıklayan Boeing gün içerisinde 350,80 dolar eviyesine kadar yükselmesine rağmen,
şirketin 787 üretimini 2020 sonunda 12’ye düşürmeyi planladığını açıklamasıyla hisse kazançlarını geri verdi ve
seansı yatay sonlandırdı. Avrupa’da piyasalar yarın gerçekleştirilecek merkez bankası toplantısına
odaklanmışken, Brexit sürecine ilişkin belirsizlik de devam ediyor. Ekim ayı sonu olarak belirlenen tarihin üç ay
ötelenmesine AB üyeleri sıcak baksa da, Fransa sürenin 15 Kasım’a kadar uzatılmasından yana olduğunu
belirtti. Üye ülke temsilcileri Cuma günü konuyu tartışmak ve karara bağlamak için yeniden toplanacak.

S&P 500 %0,29 yükselişle seansı 3004,55 puan seviyesinde tamamladı. Tercihli tüketim malları %0,43 ve
sanayi %0,0,03 geriledi. Telekomünikasyon %0,64, hammadde %0,67, enerji sektörü ise %0,75 yükseliş
kaydetti. Benzer görünüm sergileyen Dow Jones %0,17 yükseldi. Travelers Cos %1,54, Merck %1,93 ve Coca
Cola %1,47 primlendi. Nike %3,43, American Express %1,79 ve Walgreens Boots Alliance %1,37 oranında
düşüş kaydetti. ABD’de bugün seans sonrası eBay, Microsoft, Ford Motor ve Tesla’nın bilanço açıklamaları
takip edilecek. Yarın ise 3M, Visa, Intel, Amazon, Twitter ve Dow ABD’de takip edilecek bilanço açıklamaları
olarak öne çıkıyor.

Euro Stoxx 50 %0,06, FTSE 100 %0,67 yükseldi ve CAC 40 %0,08 geriledi. DAX endeksi ise %0,34 yükselişle
günü 12798,19 puan seviyesinde tamamladı. IT %0,83, zorunlu tüketim malları %0,30 ve tercihli tüketim malları
sektörü %0,29 geriledi. Sağlık %1,63, hammadde %1,12, altyapı sektörü ise %0,89 oranında değer kazandı.
Bayer %2,31, Covestro %1,66 ve Lufthansa %1,65 primlendi. Adidas %2,20, Continental %1,29, Merck ise
%1,19 değer kaybetti.

Avrupa ve Amerika’da bugün açıklanan önemli bir veri bulunmuyor. Yarın Japonya, Avrupa ve ABD’de Ekim ayı
öncü imalat, servis be bileşik PMI rakamları takip edilecek. Günün en önemli gelişmesi Avrupa Merkez Bankası
toplantısı ve Draghi’nin konuşması olarak öne çıkarken, ABD’de Eylül ayına ilişkin dayanıklı tüketim malı
siparişleri ve yeni konut satışları açıklanacak. Bunun yanı sıra, her Perşembe olduğu gibi haftalık işsizlik
başvurusu rakamları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Makroekonomik veri açıklaması yönünden sakin olan günde döviz piyasalarında hareketlilik dar bir bantta

gerçekleşti. Piyasalar ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşması ve Brexit’e yönelik yeni gelişmeleri yakından takip

ederken risk algısındaki iyileşmenin etkisinde güvenli limanlar Japon Yeni ve İsviçre Frangı, Dolar karşısında

günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Güne 97,50 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi gün içinde 97,65

seviyesine kadar yükselse de günü yatay şekilde tamamladı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, Birliğe

İngiltere’nin uzatma talebini kabul etmesi yönünde tavsiye vereceğini açıklaması ve Avrupa Birliği’nin Brexit’in 3

ay daha ertelenmesi fikrine sıcak baktıkları yönünde çıkan haberler anlaşmasız Brexit riskini azaltırken

GBPUSD paritesi günü 1,29 un üzerinden %0,30 yükselişle tamamladı. Brexit iyimserliği Euro’ya da pozitif

yansıdı. 1,1106-1,1136 bandında işlem gören parite günün en yüksek seviyesinden Salı gününü kapattı. Eylül

ayı ticaret açığı verisi beklentilerden iyi gelirken NZD, USD karşısında en çok değer kazanan para birimlerinden

biri oldu. 1 aylık zirvesi olan 0,6425 seviyesine kadar yükselen parite günü bu seviyeden tamamladı.

ABD’de bugün açıklanan haftalık stok verisine göre ham petrol stokları 1,70 milyon varil düşüş ile 2,75 milyon

varil artış beklentisinin altında kaldı. Benzin ve damıtılmış ürün stoklarında da gerileme görülürken, stoklardaki

azalma petrol fiyatlarında yükselişi destekledi. Güniçi en düşük 53,62 dolar seviyesini gören aktif vade WTI

petrol kontratı stok verisi ardından yaklaşık %2,50 yükselişle günü 55,85 dolar seviyesinde tamamladı. Benzer

görünüm sergileyen aktif vade brent petrol kontratında ise kapanış yaklaşık %2,30 yükselişle 61,00 dolar

seviyesinde gerçekleşti. 3 ay vadeli LME kontratlarında kalay %1,78 gerilerken, bakır %1,08, alüminyum %0,64

ve nikel %0,55 primlendi.
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