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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 115.178     5.467

Brezilya 2030 107.130     3.570

Rusya 2029 111.586     2.896

Güney Afrika 2030 108.190     4.830

ABD 2029 100.172     1.731

Almanya 2029 103.164     -0.311

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 242            2

Brezilya 99             1

Rusya 63             2

Güney Afrika 177            3

Kapanış Değişim %

Dow Jones 29,166.34    -0.07

S&P 500 3,325.38      0.11

NASDAQ 9,404.57      0.22

DAX 13,388.42    -0.94

FTSE 100 7,507.67      -0.85

CAC 40 5,971.79      -0.65

NIKKEI 23,795.44    -0.98

Shanghai 2,976.53      -2.75

HANG SENG 27,909.12    -1.52

IBOVESPA 119,404.30  0.86

Fiyat Değişim %

Petrol 55.610       -1.99

Altın 1,562.180  0.22

Gümüş 17.804       -0.20

Bakır 5,987.00    -1.95

Döviz
Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1057       -0.32

USD/JPY 109.49       0.32

USD/CAD 1.3126       0.07

GBP/USD 1.3121       -0.16

AUD/USD 0.6845       0.01

NZD/USD 0.6601       0.12

USD/CNH 6.9271       -0.24

USD/TRY 5.9343       -0.16

USD/RUB 61.9077     -0.08

USD/ZAR 14.3886     -0.41

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      29,125.00 -0.05

S&P 500 Mini       3,324.50 0.14

DAX      13,467.50 -0.26

EUR/USD          1.1092 -0.34

TREASURY 10Y          129.84 0.23

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvil getirileri seans genelinde aşağı yönlü seyir izledi. Hafta başında tatil nedeniyle geç açılış
yapan tahviller hafta başlangıcına göre altı baz puan daralarak 1,76% seviyesinde açılış yaptığı günde Çin
tarafında negatif gelişmeler ve ABD endekslerinin olumsuz seyri ile 1,71% seviyesine kadar çekildi. Aralık ayı
başından bu yana en düşük seviyeleri gören on yıllık tahvil getirileri günü 1,73% seviyesinde noktalarken, yıl
başında 35 baz puanda olan 2-10 yıl getiri makası daralmaya devam ederek 21 baz puana geriledi.

Türk hazine eurotahvilleri güne 2-3 baz puan daralma ile başladı, on yıl vadeli kıymet 5,45%, uzun vade
kıymet ise 6,15% seviyesinde işlem gördü, akşam saatlerinde diğer gelişmekte olan ülke kıymetlerinde
yaşanan olumsuz seyre ayak uyduran hazine tahvilleri hafif kayıplar gösterdi. Beş yıl vadeli ülke risk primi ise
gün içinde 237 seviyesine çekildikten sonra kapanışı 240 baz puandan yaptı.

Şirket kıymetlerinde lokal yatırımcı talebinin güçlü olması ile 2022-24 bandında güçlü seyir devam etti, İş
Bankası 2024 vade kıymet 5,10% getiri ile işlem görürken, performans olarak biraz geride kalan Eximbank
2024 vade kıymette getiriler 5% seviyesinde oldu. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde genel olarak yatay
bir seyir gözlemlenirken yeni ihraç olan 2030 vade İş Bankası kıymeti 7,20% getiride işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Çarşamba gününü yatay sonlandıran ABD endeksleri bugüne negatif alanda başladı. Seans boyunca yukarı
yönlü bir seyir hakim olsa da güçlü bir yükseliş kaydedilmedi.

Dow Jones endeksinde yer alan dokuz sektörün altısı günü kayıpla sonlandırdı. %1,32 gerileyen finansallar en
çok değer kaybeden sektör olurken %1,13 yükselen endüstriyeller en güçlü sektör olarak öne çıktı. Boeing
%2,82, Intel %1,29 yükselirken bugün bilanço açıklayan Travelers %5 kayıpla endeksin en zayıf şirketi oldu.

Facebook %0,7, Amazon %0,15 değer kaybederken Apple %0,48, Netflix %7,2, Google %0,04 yükseldi.

Bugün bilanço açıklayan şirketler arasında P&G, Travelers ve Freeport-McMoRan dikkat çekti.

Procter & Gamble 2020 mali yılı ikinci çeyreğinde $1,42 ile $1,37 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı.
Söz konusu dönemde net satış ise $18,2 milyar ile $18,37 milyar tahmininin altında kaldı. Yıl geneli için gelir
artış beklentisi %3-%5 bandından %4-%5 bandına revize edildi. Hisse başı kar artış beklentisi ise %8-%11
olarak açıklandı. Söz konusu çeyrekte serbest nakit akışı yıllık bazda %14 artışla $3,76 milyar oldu. İkinci
çeyrekte sağlık ürünü satışları %7, güzellik ürünü satışları %8, ev bakım ürünü satışları ise %5 oranında arttı.
Şirket 2020 mali yılında $7,5 milyar üzerinde temettü ödemesi ile $7-$8 milyar aralığında hisse geri alımı
planlıyor. Bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada en düşük $121,92 seviyesini test eden hisse,
günü %1 kayıpla sonlandırdı.

Travelers’ın 2019 mali yılı 4. çeyreği için HBK beklenti $3,28 rakamının %1,22 üstünde $3,32 açıklandı. Gelir
kalemi ise beklenti $8,04 milyarın %0,24 üstünde $8,06 milyar açıklandı. Sigorta primi gelirleri $7,08 milyar ile
%6 artış gösterdi. Özellikle 4. çeyrekte iç pazarda sigorta yenilemeden elde edilen prim artışı %7,8 ile 2013
yılından bu yana en yüksek artış oldu. Seans açılışı öncesinde $135’e kadar gerileyen hisse günü %5 kayıpla
sonlandırdı.

Freeport-McMoran ise 2019 yılı son çeyreğinde $0,02 ile $0,00 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı.
Söz konusu dönemde toplam gelir yıllık bazda %6,2 artışla $3,91 milyar oldu. 2020 yılı genelinde $2,8 milyar
sermaye harcaması öngören şirket ilk çeyrekte 105 bin ons altın ve 725 milyon lbs bakır satışı olacağını
öngörüyor. Yılın son çeyreğinde bakır satışı yıllık %15 artarak 906 milyon lbs oldu. Altın satışı ise yıllık %19
oranında yükseldi ve 317 bin ons olarak açıklandı. Bilanço açıklaması ardından seans öncesi piyasada
yaklaşık en düşük $11,38 seviyesini kaydeden hisse günü yaklaşık %2,8 kayıpla tamamladı.

%0,85 kayıpla kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan on bir sektörün tamamında düşüş yaşandı.
%2,6 gerileyen ham madde ile %1,3 gerileyen tercihli tüketim sektörleri endeksi aşağı çekti. Endekste en
yüksek ağırlığa sahip olan şirketi HSBC %1,4 değer kaybetti. Madencilik şirketleri Antofagasta %4,83, Rio
Tinto %3,86, BHP Billiton %2,67 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri arasında yer aldı. Günü %0,94 kayıpla
tamamlayan Almanya Dax endeksinde on sektörün dokuzu değer kaybetti. %1,8 değer kaybıyla tercihli tüketim
en zayıf sektör olurken onu %1,35 kayıpla iletişim hizmetleri takip etti. Continental %3,44, Deutsche Post
%2,57 SAP %2,18 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.

Ekonomik verilerde Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öne çıktı. AMB, beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi ve enflasyon hedefine ulaşılana kadar düşük seviyelerde tutulacağı açıklandı. Varlık
alımlarının ise ilk faiz artışına kadar süreceği belirtildi. AMB Başkanı Lagarde, basın toplantısında enflasyon
beklentilerinin istikrar kazandığını ve ılımlı büyümeyi destekleyen veriler geldiğini söylerken büyüme risklerinin
daha az belirgin olduğunu da ekledi. AMB’nin tüm enstrümanları kullanmaya hazır olduğunu söylerken ABD ile
Çin arasındaki ilk faz anlaşmanın imzalanmasının ticari belirsizliği bir miktar ortadan kaldırdığını belirtti. Mali
hareket alanı olan ülkelerin ek teşvikler sağlaması gerektiğini ve destekleyici para politikasına hala ihtiyaç
duyulduğunu ekledi.

ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları öne çıktı. Başvurularda artış 211 bin ile 214 bin beklentisinin altında
kaldı. Devam eden başvurular ise 1,76 milyon artış beklenirken 1,73 milyon artış gösterdi. Kasım ayına ait
öncü endeks, %0’dan %0,1’e revize edilirken Aralık ayı verisi -%0,2 beklentiye karşın -%0,3 olarak açıklandı.

Yarın, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’ye ait PMI verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

EUR/USD güne 1.1090 bandında başladı, Avrupa Merkez Bankası faiz kararına kadar yatay seyir izleyen
parite 1.1080-1.1100 bandında işlemler gördü. Lagarde’nin enflasyon ve büyümeye dair olumlu sayılabilecek
açıklamaları ile Euro kısa süreli 1.1110 seviyesine yükseldikten sonra düşüşe geçerek 1.1040 seviyesine
kadar çekildi. Seansın kalanında dip seviyeden gelen alımlarla hafif yükseliş gösteren parite günü 1.1060
bandında noktalayarak Aralık ayı başından bu yana en düşük seviyesinde kapanış yaptı.

Son dönemde $1,550-70 bandında işlem gören spot altın Çin’den yayılmaya başlayan virüs salgınının etkisiyle
alıcılı işlem gördü. Güne $1,559 seviyesinde başlayan altın gün ortasına kadar hafif satıcılı seyirle $1,552
seviyesine çekildi. ABD açılışı ile güvenli limanlara talep artarken altın fiyatları da yükselişe geçerek $1,568
seviyesini gördü. Kar realizasyonları sonrası $1,563’ten kapanış yapan altın son beş seansta dördüncü kez
artış sağladı.

Hafta başından itibaren zayıf seyir izleyen Mart vade WTI petrol yine zayıf performansın hakim olduğu bir
seans geçirdi. $56.10 seviyesinde açılış yapan petrol seans boyunca olumsuz seyir izledi, Çin’de yaşanan
salgının olumsuz etkisi petrol fiyatlarına yansırken, ABD’de açıklanan petrol stok rakamlarında artış
beklentisine karşılık düşüş olması petrol fiyatlarında sınırlı toparlanma sağlayabildi, $54.80 seviyesi ile gün içi
en düşük noktayı gören petrol, stok rakamları sonrası $55.60 seviyesine yükseldi. Seansın kalanında inişli
çıkışlı seyir sonrası petrol günü 2% kayıpla noktaladı.


