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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 110.164      6.152

Brezilya 2030 105.072      3.836

Rusya 2029 109.471      3.168

Güney Afrika 2030 106.625      5.028

ABD 2029 99.828       1.769

Almanya 2029 103.241      -0.330

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 308            -1

Brezilya 127            1

Rusya 70             -1

Güney Afrika 185            0

Kapanış Değişim %

Dow Jones 27,766.29     -0.20

S&P 500 3,103.54      -0.16

NASDAQ 8,506.21      -0.24

DAX 13,137.70     -0.16

FTSE 100 7,238.55      -0.33

CAC 40 5,881.21      -0.22

NIKKEI 23,038.58     -0.48

Shanghai 2,903.64      -0.25

HANG SENG 26,466.88     -1.57

IBOVESPA 107,180.00   1.24

Fiyat Değişim %

Petrol 58.440       2.51

Altın 1,464.660   -0.47

Gümüş 17.117       -0.20

Bakır 5,829.00     -0.78

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1057       -0.14

USD/JPY 108.63       -0.02

USD/CAD 1.3284       0.15

GBP/USD 1.2906       -0.14

AUD/USD 0.6786       -0.25

NZD/USD 0.6403       -0.22

USD/CNH 7.0311       0.13

USD/TRY 5.6990       0.01

USD/RUB 63.7099      0.19

USD/ZAR 14.6726      0.74

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      27,747.00 -0.19

S&P 500 Mini        3,102.75 -0.20

DAX      13,170.00 0.01

EUR/USD          1.1072 -0.14

TREASURY 10Y          129.52 -0.22

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

Gelişmiş ülke 10 yıllıklarının genelinde 21 Kasım Perşembe günü satıcılı seyir olurken ABD 10 yıllık getirileri

dün ticaret anlaşmalarında ilk faz anlaşmanın bu sene imzalanamayacağı görüşü ile gerilediği 1,70

yakınlarından 1,78’e yükseldi. Avrupa tarafında da getiriler yükselirken Fransa 10 yıllıklar -0,02; Almanya 10

yıllıklar 0,33 getiri seviyesi ile günü sonlandırdılar. İngiltere 10 yıllıklarda ise 0,74 getiri seviyesi ile gün sonlandı

Türkiye tarafında yatay primli seyir olurken 2029 vadeli hazine kıymeti hafif kazanımlı olarak 109,900

seviyelerinden günü sonlandırdı. Banka kıymetlerinde de genel olarak yatay artıda dikkat çekti; İş Bankası 2022

vadeli senior kıymet dün yükseldiği seviyelere yakın olarak 100,250 seviyesinden, sermaye benzeri Akbank

2028 vadeli kıymet ise değişmeyerek 90,300 seviyesinden fiyatlandı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’i 308 seviyesinde

yatay hareket etti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

21 Kasım Perşembe günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. Dün Çin ve ABD’nin ticaret

anlaşmasında ilk fazı bu yıl imzalamayabileceklerine yönelik haber akışı nedeniyle endeksler güne satıcılı

başladı. Trump’ın Hong Kong tasarısını imzalayabileceği beklentisi belirsizliği arttırırken, ekonomik takvim

olarak zayıf bir günü geride bıraktık. Günün ikinci yarısı endekslerde toparlanmayla birlikte negatif alanda

seansa başlayan ABD endeksleri de yatay kapanış gerçekleştirdi. Yeni vergiler için 15 Aralık tarihinin kritik

olmasından dolayı piyasalar Hong Kong tasarısı ve ticaret anlaşmasına yönelik haber akışını takip etmeye

devam edecek.

S&P 500 %0,16 geriledi ve günü 3103,47 puan seviyesinde tamamladı. %1,39 ile en fazla düşüş kaydeden

sektör konut olurken, enerji %1,64, telekomünikasyon %0,25 ve sağlık sektörü %0,21 yükseldi. Benzer görünüm

sergileyen Dow Jones %0,20 değer kaybetti. Yaklaşık 25 milyar dolar büyüklüğünde varlık satışı

gerçekleştireceği yönünde haber çıkan Exxon Mobil %2,40, Pfeizer %1,86 Dow %2,30 ve Caterpillar %1,30

primlendi. 3M %1,60, Procter&Gamble %1,59 ve Boeing %1,21 oranında geriledi.

Euro Stoxx 50 %0,11, FTSE 100 %0,33 ve CAC 40 %0,22 geriledi. DAX Endeksi ise %0,16 düşüşle günü

13137,70 puan seviyesinde tamamladı. %0,61 yükselişle tercihli tüketim malları değer kazanan tek sektör

olurken, konut %0,80, zorunlu tüketim malları %0,71 ve sağlık sektörü %0,68 geriledi. Daimler %1,86, Deutsche

Bank %0,55, Volkswagen %0,48 ve BMW %0,38 primlendi. Infineon Technologies %1,40, Beiersdorf ve

Covestro ise %1,09 oranında düşüş kaydetti.

Asya ve Avrupa’da bugün açıklanan önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları 227 bin

ile 218 bin kişi beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında öncü göstergeler endeksi %0,1 düşüşle piyasa

beklentisine paralel açıklandı. Kasım ayında tüketici güven endeksi -7,2 puan değerini alırken, devam eden

konut satışları Ekim ayında %1,9 oranında artış kaydetti.

Yarın Japonya’da Ekim ayı tüketici enflasyonu verisi açıklanacak. Almanya’da üçüncü çeyrek revize büyüme

rakamları takip edilecek. Günün en önemli verisi Avrupa ve ABD’de açıklanacak Kasım ayı öncü PMI rakamları

olurken, ABD’de Kasım ayı revize Michigan Üniversitesi endeksi yayınlanacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD ve Çin ticaret savaşı gelişmeleri piyasanın risk iştahına yön vermeye devam ederken dün ortaya çıkan ilk

faz anlaşmanın 2019 yılında imzalanamayabileceği görüşü güvenli varlıklara yönelim getirdi. Perşembe günü

G10 para birimlerinin genelinde USD karşısında satıcılı seyir izlendi. EURUSD paritesinde ABD seansının hız

kazanması ile satıcılar görüldü ve parite 1,1050 yakınlarına geriledi. En yakın destek olarak 1,1043 seviyesinde

bulunan 50 günlük hareketli ortalama öne çıkmakta. GBPUSD paritesinde 1,3000 psikolojik seviyesi

yakınlarından 1,2900 altına gerileme olurken USDJPY paritesi 108,29’da bulunan 50 günlük hareketli

ortalamasından destek alarak 108,50 etrafında işlem gördü.

Spot Altın genel piyasa hareketi ile paralel 1475 seviyelerinden 1462 seviyelerine gerilerken 1481’de bulunan

100 günlük hareketli ortalama yakınlarından son bir haftadır olduğu gibi satışların hız kazandığı görülmekte.

LME metallerinin genelinde de satış baskısı izlenirken üç ay vadeli bakır kontratı günü 5829 seviyesinden

0,78% ekside sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde ise kazanım vardı; her ikisi de son iki ayın tepe noktalarına

yükselerek ABD kapanışında 2,50% yukarıda işlem görmekteydiler. Petroldeki yükselişte OPEC’ten gelebilecek

kesinti haberleri etkili oldu.
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