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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 115.350      5.447

Brezilya 2030 107.158      3.567

Rusya 2029 111.612      2.893

Güney Afrika 2030 108.223      4.825

ABD 2029 100.594      1.684

Almanya 2029 103.443      -0.338

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 238            -4

Brezilya 101            3

Rusya 62             -1

Güney Afrika 177            1

Kapanış Değişim %

Dow Jones 28,989.73     -0.58

S&P 500 3,295.47      -0.90

NASDAQ 9,314.91      -0.93

DAX 13,576.68     1.41

FTSE 100 7,585.98      1.04

CAC 40 6,024.26      0.88

NIKKEI 23,827.18     0.13

Shanghai 2,976.53      -2.75

HANG SENG 27,949.64     0.15

IBOVESPA 118,376.40   -0.96

Fiyat Değişim %

Petrol 54.320       -2.28

Altın 1,570.750   0.50

Gümüş 18.103       1.70

Bakır 5,926.00     -1.02

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1026       -0.26

USD/JPY 109.27       0.20

USD/CAD 1.3145       -0.14

GBP/USD 1.3076       -0.36

AUD/USD 0.6823       -0.35

NZD/USD 0.6607       -0.15

USD/CNH 6.9327       -0.01

USD/TRY 5.9388       -0.07

USD/RUB 62.0489      -0.20

USD/ZAR 14.4136      -0.09

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      28,928.00 -0.68

S&P 500 Mini        3,292.75 -1.00

DAX      13,564.50 1.36

EUR/USD          1.1059 -0.27

TREASURY 10Y          130.23 0.35

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın son işlem gününde ekonomi veri akışından ziyade ölümcül virüs salgınının yayılması fiyatlamalar
üzerinde ana etken oldu. Asya kıtası sonrasında ABD ve Avrupa kıtasında da salgına rastlanması sonucu risk
iştahında azalma görüldü. Euro bölgesi tarafında açıklanan pozitif sayılabilecek kompozit hizmet ve üretim
verileri fiyatlamalara üzerinde sınırlı etki yaratırken, ABD seansı açılışıyla birlikte azalan risk iştahı çekirdek Euro
bölgesi tahvillerinde sıkılaşmaya neden oldu. Almanya 10 yıl vadeli kıymet 3 baz puana yakın daraldı, benzer
vadeli Fransa kıymeti de 2 baz puan civarında sıkışarak tekrar eksi getiri bölgesine çekildi. ABD tarafından
gelen beklenti altı üretim PMI verisiyle birlikte momentum kazanan tahvillerde güçlü alım görüldü. 10 yıl vadeli
kıymet 4 baz puanın üzerinde daralarak %1,70 getiri seviyesinin altına geldi. Eğrinin uzun tarafında alımlar
daha güçlü olurken, getiri eğrisi boyunca yataylaşma görüldü.

Gelişmekte olan ülke eurotahvilleri negatif risk iştahı karşısında zayıf kaldı. Çoğu Latin Amerika isminde negatif
CDS hareketi gözlenirken, Türkiye 5 yıl vadeli CDS 4 baz puanlık çekilmeyle 240 bps seviyesinde takip edildi.
Hazine kıymetlerinde ilk 5 ve 30 yıllık bölüm göreceli olarak güçlü performans gösterdi. Senior banka
kıymetlerinde alımlar devam ederken, sermaye benzeri kıymetlerinin göreceli olarak geride kaldığı not edildi. İş
Bankası 2024 vadeli kıymet %5,00 getiri seviyesine kadar daralırken, %6,125 seviyesinde ihraç edilen 2025
vadeli TSKB kıymeti %5,50 bölgesinde alıcı buldu. Sermaye benzeri kıymetlerde İşbank 2030 vadeli kıymet
101,75/102,250 bölgesinde yatay işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Haftanın son işlem gününde, Çin’in karantina önlemlerini artırması, hastalık sebebiyle hayatını kaybeden

kişilerin sayısının artması ve 36 yaşındaki genç bir hastanın da hayatını kaybettiğinin teyit edilmesi akabinde,

ABD’de ikinci vakanın teyit edilmesi ve bir senatör tarafından, 3. vakanın da teyit edilmek üzere olduğunun

belirtilmesi, risk iştahında ciddi bir düşüşe sebep oldu. ABD endeksleri haftayı düşüşle kapattı. Altın ve ABD

tahvillerine ise alım geldi.

ABD endekslerinde işlem hacimleri son bir ayın ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Dow Jones %0.6 primle

28990 seviyesinde kapanış yaptı. Endüstriyeller primli kapanış yapan tek sektör oldu ve %0.3 yükseldi. Ham

madde sektörü %3.5 geriledi. Sağlık %1.8, komünikasyon %1.2 geriledi. Dün seans sonrasında beklentinin hayli

üzerinde HBK açıklayan Intel, günü %8 primle kapatarak son iki yılın en büyük günlük yükselişini yakaladı.

Boeing, ABD havacılık idaresinin 737 Max modelinde yapılan iyileştirmelere dair memnuniyetini belirtmesinin

ardından, günü primli kapattı, bu haber daha önce gelen, 737 Dreamliner üretiminde bir kez daha azaltmaya

gidileceğine dair haberin önüne geçti. Hisse günü %1.7 primli kapattı. S&P 500 endeksi %0.9 değer kaybıyla

3295 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Sağlık %1.7, finansallar %1.4, keyfi tüketim %1.3 ve enerji %1.2

geriledi. Nasdaq comp. %0.9 değer kaybıyla 9315 seviyesinden kapandı. Russell 2000 endeksi %1.35 değer

kaybıyla son iki haftanın en düşük seviyesinden kapanış yaptı.

Avrupa endekslerinde primli kapanışlar vardı. DAX %1.4 primle 13576 seviyesinden kapandı. Teknoloji sektörü

%2.6 primle en fazla yükselen sektör oldu. Keyfi tüketim hariç tüm sektörlerde primli kapanış yapıldı. Wirecard

%4.5 primle en fazla yükselen hisse oldu, Fresenius %2.9; RWE %2.8 ve SAP %2.5 primlendi. FTSE 100

endeksi %1 primle 7585 seviyesinden işlem gününü sonlandırdı. Tüm sektörlerde primli kapanış yapılırken,

teknoloji ve gayrimenkul %2’nin üzerinde primleriyle en fazla yükselenler oldu. CAC40 endeksi %0.9 primle

6024 seviyesinden haftayı sonlandırdı.

Önümüzdeki hafta ABD tarafında FED toplantısı haftanın gündemini oluşturacak. Ayrıca yeni konut satışları,

dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni, toptan satış stokları, ekonomik büyüme ve kişisel harcamalar ve kişisel

gelir açıklamaları haftanın öne çıkan verileri arasında yer alıyor. Apple, Boeing, Microsoft, Tesla, Amazon, Visa,

Exxon, Chevron ve Caterpillar ile bilanço takvimi oldukça yoğun olacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Global çaptaki virüs salgını endişesinin fiyatlamalara etki ettiği haftanın son işlem gününde riskten kaçış modu
hakim oldu. G10 para birimlerinin neredeyse tamamı USD karşısında değer kaybederken, Japon Yen’i
%0,20’lik performansla pozitif ayrıştı. Güne 1,1055 seviyesinde başlayan EURUSD paritesi genel olarak beklenti
üzeri olan gelen PMI verilerine 1,1060 seviyesine kadar yükseldikten sonra gün boyunca değer kaybı gördü.
Kapanış saatlerinde %0,25’e yakın değer kaybeden parite 1,1025 bölgesinde işlem görüyor. 1,1000
seviyesindeki psikolojik destek seviyesi öne çıkıyor. GBPUSD paritesi de %0,35’lik kayıpla haftalık priminin
önemli bir kısmını geri verdi. Kapanış saatlerinde 1,3070 seviyesinde işlem gören parite için 100 günlük
ortalama olan 1,3056 seviyesi önem arz ediyor.

Görece zayıf gelen ABD verileri ve global virüs salgınına yönelik endişeyle ABD seans açılışında sert
değerlenen spot altın %0,60’ın üzerinde primle 1570 seviyesinin üzerinde kapanış yapmaya hazırlanıyor. Spot
gümüş ise %1,80’e yakın karla 18,100 seviyesinde haftayı kapatıyor. Hafta boyunca zayıf seyreden petrol
fiyatlamalarındaki hareket bugün de sert şekilde devam etti. Gün içerisinde %2,10 civarında düşüş kaydeden
aktif vadeli Brent ve WTI petrol kontratlarındaki haftalık kayıp sırasıyla %6,30 ve %7,10 seviyesinde oldu.


