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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 114.136      5.605

Brezilya 2030 107.239      3.558

Rusya 2029 111.370      2.924

Güney Afrika 2030 108.315      4.816

ABD 2029 99.281       1.830

Almanya 2029 102.203      -0.217

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 250            4

Brezilya 97             -3

Rusya 60             0

Güney Afrika 171            4

Kapanış Değişim %

Dow Jones 29,348.10     0.17

S&P 500 3,329.62      0.39

NASDAQ 9,388.94      0.34

DAX 13,526.13     0.72

FTSE 100 7,674.56      0.85

CAC 40 6,100.72      1.02

NIKKEI 24,041.26     0.45

Shanghai 3,075.50      0.05

HANG SENG 29,056.42     0.60

IBOVESPA 118,269.70   1.34

Fiyat Değişim %

Petrol 58.630       0.19

Altın 1,559.520   0.45

Gümüş 18.053       0.61

Bakır 6,273.00     -0.07

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1093       -0.40

USD/JPY 110.15       0.01

USD/CAD 1.3064       -0.17

GBP/USD 1.3018       -0.47

AUD/USD 0.6877       -0.30

NZD/USD 0.6615       -0.35

USD/CNH 6.8644       0.18

USD/TRY 5.8966       -0.63

USD/RUB 61.5753      0.12

USD/ZAR 14.4380      -0.16

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      29,294.00 0.18

S&P 500 Mini        3,327.00 0.32

DAX      13,518.50 0.71

EUR/USD          1.1132 -0.38

TREASURY 10Y          129.09 -0.05

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın son işlem gününde ABD tahvillerinde ekonomi veri akışı ve ihraç haberi kaynaklı satış görüldü. Eğri
boyunca dikleşme görülürken, 10 yıl vadeli kıymet 2,5 baz civarında esnedi, 30 yıl vadeli bölümdeki satışlar ise
3,5 baz puanı aştı. Euro bölgesi tahvillerinde ise karışık seyir hakim olurken, İtalya kıymetlerinde güçlü seyir
dikkat çekti. Olası referanduma yönelik ret kararıyla birlikte 6 baz puan sıkışan 10 yıl vadeli kıymet %1,37 getiri
seviyesinde işlem gördü. Almanya 10 yıl vadeli kıymet ise %-0,21 getiri seviyesinde yatay negatif seyretti.

Risk iştahı pozitif şekilde ay başından bu yana güçlü seyreden EM eurotahvillerinde bugün yatay negatif seyir
görüldü. Türkiye 5 yıl vadeli CDS 5 baz puanlık esnemeyle 235 bps seviyesinde fiyatlandı. Hazine kıymetlerinde
ilk 10 yıllık bölüm gün boyunca tutunmayı başarsa da özellikle 30 yıl vadeli bölümde hafif satıcılı seyir görüldü.
2047 vadeli kıymette 20-30ct civarında kayıp gözlendi. TSKB 2025 vadeli senior kıymet ihracı sonrasında dün
gerçekleştirilen İş Bankası 2030 vadeli kıymet bugün ilk işlem gününde $1,5 primle fiyatlandı. Gün sonuna
doğru ilgili kıymette hafif kar satışları görüldü ve günü 101,50-102 bandında noktaladı. Özellikle senior banka
kıymetlerinde kıymet spesifik alışlar takip edildi, İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet %5,20-5,35 seviyesinde
alıcı buldu. Son gelen ihraçlarla birlikte ikinci piyasa likiditesinde bir miktar rahatlama görüldü. Pazartesi ABD
tatili sonrasında ihraç aktivitesi görmeye devam edebiliriz.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde hisse senedi piyasalarına alıcılı seyir hakimdi. ABD’de bilanço sezonunun

başlaması ve finans sektörü açıklamalarının çoğunlukla olumlu geçmesinin yanı sıra ekonomik veriler de iyimser

havayı destekledi. Çin’de son çeyrek büyüme rakamlarının beklentiye paralel gerçekleşmesi bugün yükselişi

destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. ABD ile Çin arasında ilk faz anlaşmanın imzalanması ve

jeopolitik risklerin zayıflaması da risk iştahını destekliyor.

S&P 500 %0,38 yükselişle günü 3329,36 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %0,66 geriledi. Altyapı %0,76,

telekomünikasyon %0,89 ve IT sektörü %0,71 yükseldi. Dow Jones ise %0,16 yükselişle daha zayıf görünüm

sergiledi. Endekste yer alan 30 hisseden 17’sinde yükseliş görüldü. Visa %1,87, Dow %1,64 ve Travelers Cos

%1,35 primlendi. Boeing %2,36, Chevron %1,12, WalMart ise %0,81 geriledi.

Euro Stoxx 50 %0,90, FTSE 100 %0,85 ve CAC 40 %1,02 yükseldi. DAX endeksi ise %0,72 primle günü

13526,13 puan seviyesinde tamamladı. Tercihli tüketim malları %0,26 ve telekomünikasyon sektörü %0,11

geriledi. Altyapı %2,42, IT %1,96, finans sektörü ise %0,77 yükseliş kaydetti. RWE %3,06, SAP %2,87 ve E.ON

%1,92 primlendi. Deutsche Post %1,00, Wirecard %0,74, Continental ise %0,73 geriledi.

Çin’de bugün açıklanan verilere göre ülke ekonomisi yılın son çeyreğinde yıllık bazda %6 ile piyasa beklentisine

paralel büyüme kaydetti. Çeyreklik bazda büyüme ise %1,5 ile %1,4 tahmininin üzerinde açıklandı. Aralık

ayında sanayi üretimi yıllık bazda %6,9 ile %5,9 beklentisinin üzerinde arttı. Aynı dönemde perakende

satışlarda ise artış hızı %8,0 oldu. İngiltere’de perakende satışlar Aralık ayında aylık %0,8 artış beklentisinin

aksine %0,8 oranında geriledi. Bu nedenle %3,0 beklenen yıllık bazda artış hızı da %0,7 seviyesinde açıklandı.

Euro Bölgesi’nde açıklanan revize verilere göre ise yıllık tüketici enflasyonu Aralık ayında %1,3 ile beklentiye

paralel artış kaydetti. ABD’de konut başlangıçları Aralık ayında %16,9 ile %1,1 beklentisinin üzerinde arttı. Aynı

dönemde inşaat izinleri ise %3,9 oranında geriledi. Aralık ayında kapasite kullanımı %77 olurken, sanayi üretimi

%0,3 geriledi. Ocak ayı öncü Michigan Üniversitesi endeksi ise 99,1 ile 99,3 puan beklentisinin altında kaldı.

Pazartesi günü Martin Luther King günü nedeniyle ABD’de hisse senedi piyasası kapalı olacak. Bu nedenle

ABD’de açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Japonya’da revize Kasım ayı sanayi üretimi ile Almanya’da

Aralık ayı üretici enflasyonu verisi takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

17 Ocak Cuma günü G10 para birimlerinin neredeyse tamamında USD’ye karşı değer kaybı gözlendi. Son
dönemde ABD tarafında takip edilen veri setinin de desteğiyle momentum kazanan Dolar Endeksi bugün 50
günlük ortalaması olan 97,500 seviyesinin üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Güne 97,300 seviyesinde
başlayan endeks kapanış saatlerinde 97,600 bölgesinde fiyatlanıyor. G10 para birimleri içerisinde en çok dikkat
çeken para çifti GBPUSD oldu. Özellikle İngiltere’den gelen negatif perakende satış veri setiyle sert düşen parite
gün içerisinde %0,50’Ye yakın değer kaybı yaşadı. 50 günlük ortalamasının altına sarkan parite için 1,3000
direnç seviyesi dikkat çekiyor. EURUSD paritesi ise beklentilerden sapmayan çekirdek CPI verilerine rağmen

güçlenen USD karşısında %0,40’a yakın değer kaybı yaşadı.

Global risk iştahı ve güçlenen USD’ye rağmen gün boyunca %0,40’a yakın değer kazanan spot altındaki
hareket dikkat çekiciydi. Güne 1550 seviyesinin hemen üzerinde başlayan değerli metal gün boyunca
değerlenerek 1560 seviyesine yaklaştı. Benzer şekilde spot gümüş de %0,50’ye yakın primle 18,00 seviyesinin
üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Global ekonomideki pozitif görünümle güçlenmeye devam eden petrol
tarafında ise WTI petrol kontratı %0,30’a yakın primle 58,70 seviyesinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Benzer
şekilde Brent petrol kontratı da %0,50’lik primle 65,00 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.


