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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 109.251      6.266

Brezilya 2030 105.371      3.795

Rusya 2029 110.462      3.046

Güney Afrika 2030 106.190      5.078

ABD 2029 99.172       1.842

Almanya 2029 102.832      -0.290

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 310            -2

Brezilya 118            -6

Rusya 66             0

Güney Afrika 188            -2

Kapanış Değişim %

Dow Jones 28,015.06     1.22

S&P 500 3,145.91      0.91

NASDAQ 8,656.53      1.00

DAX 13,166.58     0.86

FTSE 100 7,239.66      1.43

CAC 40 5,871.91      1.21

NIKKEI 23,354.40     0.23

Shanghai 2,912.01      0.43

HANG SENG 26,498.37     1.07

IBOVESPA 111,183.80   0.51

Fiyat Değişim %

Petrol 59.040       1.04

Altın 1,459.980   -1.09

Gümüş 16.566       -2.36

Bakır 5,990.00     1.73

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1057       -0.42

USD/JPY 108.58       0.17

USD/CAD 1.3261       -0.66

GBP/USD 1.3135       -0.17

AUD/USD 0.6839       0.07

NZD/USD 0.6569       0.38

USD/CNH 7.0230       0.26

USD/TRY 5.7842       -0.62

USD/RUB 63.7663      -0.09

USD/ZAR 14.6119      0.26

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      28,023.00 1.25

S&P 500 Mini        3,148.75 0.99

DAX      13,174.50 0.72

EUR/USD          1.1063 -0.39

TREASURY 10Y          128.88 -0.34

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin taraflardan gelen iyimser açıklamalarına ek olarak Çin’in

ABD’den ithal edilen et ve soya üzerine uygulanan ek vergiyi kaldırmak için çalışma başlattıklarını açıklaması ve

ABD’den gelen Kasım ayı istihdam verilerinin beklentiden oldukça iyi açıklanması risk iştahını olumlu etkiledi.

Artan risk iştahına paralel ABD Hazine tahvil getirilerinde yön yukarı oldu. Getiri eğrisinin kısa ve uzun tarafında

2.5 orta kısmında ise 3-3.5 baz puanlık yükseliş gözlemlendi. Güne %2,81 seviyesinden başlayan 10 yıllık

getirileri %2.84 seviyesinden günü tamamladı. Avrupa Hazine tahvillerine ise karışık bir seyir hakim oldu.

İngiltere yatay, Fransa ve Almanya 10 yıllılarında 1 baz puanlık yükseliş yaşanırken İtalya’da ise 2 baz puanlık

gerileme gözlemlendi.

Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri artan risk iştahının etkisinde günün büyük kısmında alıcılı bir seyir izlese de

kapanışa doğru gelen satışlarla günü yatay-negatif alanda sonlandırdı. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan

düşüşle %6.34’ten tamamlarken getiri eğrisinin uzun tarafında kayıplar 25-30 cent aralığında oldu. 5 yıllık

Türkiye CDS’i günü yatay 309/312 seviyesinden tamamlarken Güney Afrika 4 baz puan, Rusya 1 baz puan

kayıpla günü sonlandırdı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde hisse senedi piyasalarına yükseliş hakimdi. ABD’de bugün açıklanan ve piyasa

tahmininden olumlu gerçekleşen Kasım ayı istihdam raporunun etkisiyle ekonomiye duyulan güven artarken,

risk iştahında da iyileşme görüldü. Beyaz Saray ekonomik danışmanı Kudlow bugünkü açıklamasında birinci faz

anlaşma için aşama kaydedildiğini, ancak henüz yazıya dökülen bir şey olmadığını belirtti. Bugün açıklanan veri

son üç indirimin ardından faiz değişikliği öngörmeyen FED Başkanı Powell’ın da görüşünü destekler nitelikte.

S&P 500 %0,91 yükselişle günü 3145,90 puan seviyesinde sonlandırdı. Enerji %1,99, finans %1,35 ve sanayi

sektörü %1,26 yükseldi. %0,22 düşüşle endekste değer kaybeden tek sektör altyapı oldu. Ülke endekslerinden

pozitif ayrışan Dow Jones %1,22 oranında değer kazandı. 3M %4,32, Goldman Sachs %3,44, Boeing %2,43 ve

Dow %2,35 primlendi. Walgreens Boots Alliance %0,80, Procter & Gamble %0,35, UnitedHealth Group ise

%0,64 değer kaybetti.

Euro Stoxx 50 %1,21, FTSE 100 %1,43 ve CAC 40 %1,21 yükseldi. DAX endeksi ise %0,86 değer kazancıyla

haftayı 13166,58 puan seviyesinde tamamladı. %0,15 düşüşle değer kaybeden tek sektör sağlık olurken, konut

%1,22, hammadde %1,15 ve IT sektörü %1,11 oranında yükseliş kaydetti. Endekste yer alan 30 hisseden 3’ü

düşü kaydetti. Fresenius Medical %1,64, Wirecard %1,50 ve Fresenius %0,85 geriledi. Infineon Technologies

%4,04, RWE %1,99, Linde ise %1,62 primlendi.

Japonya’da bugün açıklanan verilere göre hanehalkı harcamaları Ekim ayında yıllık %5,1 ile %3,2 beklentisinin

üzerinde geriledi. Aynı dönemde öncü göstergeler endeksi ise 91,8 puan değerini aldı. Almanya’da sanayi

üretimi Ekim ayında aylık %1,7 gerileme ile %0,1 artış beklentisinin altında açıklandı. Yıllık bazda gerileme ise

5,3 oldu. ABD’de tarımdışı istihdam Kasım ayında 266 bin ile 180 bin kişi beklentisinin üzerinde arttı. Özel

sektör istihdam artışı 254 bin olurken, imalat sektörü istihdamı 54 bin kişi arttı. Aynı dönemde işsizlik oranı

%3,6’dan %3,5 seviyesine geriledi. İşgücüne katılım oranı %63,2 olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar

%0,2 ile %0,3 tahmininin altında arttı. Yıllık bazda ücret artış hızı ise %3,1 oldu. Aralık ayı öncü Michigan

Üniversitesi endeksi 99,2 ile 97,0 puan beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Cuma günü FX piyasaları önümüzdeki hafta gerçekleşecek FOMC toplantısı öncesi yüksek öneme sahip

istihdam verilerini yakından takip etti. Kasım ayı tarım dışı istihdam verisinin 180bin artış beklentisine karşılık

266bin artış göstermesi ve bir önceki ay rakamının da yukarı revize edilmesi ve işsizlik rakamının %3,5 ile

1969’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin etkisinde Dolar Endeksi son bir ayın en hızlı günlük

yükselişini kaydetti. Düne 97.39’dan başlayan endeks verinin ardından 97.84’e kadar yükseldikten sonra günü

97,72’den tamamladı. Diğer yandan Kanada’da Kasım ayında işsizlik oranının %5,5’den %5.9’a yükselmesi ve

209’dan bu yana en büyük istihdam kaybının yaşanmasının etkisinde CAD, USD karşısında %0,7 değer

kaybetti. 1,3174’ten 1,3270’e kadar yükselen parite günü tüm G10 para birimleri karşısında kayıpla sonlandırdı.

ABD ve Çin mercilerinin birinci faz ticaret anlaşmasında uzlaşmaya yakın oldukları yönündeki açıklamalarına ek

olarak Çin’in ABD’den yapılan et ve soya ithalatına uygulanan ek vergiyi kaldırmaya yönelik çalışmalara

başladığı haberi risk iştahını pozitif etkiledi. Almanya’da Ekim ayı sanayi üretiminin %5.3 daralması imalatta

beklenen toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini ortaya koyarken ticaret savaşı ve Brexit’e ilişkin devam eden

belirsizliğin önümüzdeki dönemde de üretimi olumsuz etkileyeceği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Güne

1.11 seviyesinin üzerinde başlayan EURUSD paritesi güçlenen Dolar’ın da etkisiyle günü 5 günlük ortalaması

1,1052 ve 100 günlük ortalaması 1.1067’nin arasında 1.1055’ten tamamladı. Seçime 1 haftadan az süre kala

GBPUSD volatilitesi yükselmeye devam ederken 1.3150’nin üzerinde gelen kar realizasyonlarıyla parite 1,31

seviyesine kadar gerilese de günü 1,3235’ten tamamladı.

OPEC toplantısı devam ederken, delegelerden gelen açıklama kurulun Mart sonuna kadar günlük 500 bin varil

daha üretim kesintisine gideceği yönünde. Karar henüz resmi olarak onaylanmış değil, ancak uygulamaya

geçtiği takdirde günlük 1,2 milyon varil olan üretim kesintisi 1,7 milyon varile yükselecek. Açıklamayla beraber

petrol fiyatlarında değer kazancı görüldü. Aktif vade WTI kontratı %1,11 primle günü yaklaşık 59,10 dolar

seviyesinde sonlandırırdı. Gün içerisinde en yüksek 65,00 dolar seviyesini test eden aktif vade brent petrol

kontratı ise yaklaşık %1,44 yükselişle 64,30 dolar seviyesinde günü tamamladı. Tarımsal emtialarda pamuk

%2,23, şeker %0,76 ve kakao %1,05 yükseldi. 3 ay vadeli LME kontratlarında kurşun %0,68 düşüşle bugün

değer kaybeden tek emtia oldu. Benzer vadeli bakır %1,73, nikel %1,51, alüminyum ise %1,03 yükseldi.
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