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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 112.146     5.851

Brezilya 2030 111.032     3.097

Rusya 2029 114.095     2.594

Güney Afrika 2030 110.315     4.575

ABD 2029 101.578     1.330

Almanya 2029 105.270     -0.516

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 300            0

Brezilya 105            4

Rusya 65             0

Güney Afrika 179            0

Kapanış Değişim %

Dow Jones 27,081.50    -3.14

S&P 500 3,128.43      -3.02

NASDAQ 8,965.61      -2.77

DAX 12,790.49    -1.88

FTSE 100 7,017.88      -1.94

CAC 40 5,679.68      -1.94

NIKKEI 22,605.41    -3.34

Shanghai 3,013.05      -0.60

HANG SENG 26,893.23    0.27

IBOVESPA 113,681.40  -0.79

Fiyat Değişim %

Petrol 49.780       -3.21

Altın 1,632.950  -1.59

Gümüş 17.945       -3.70

Bakır 5,685.00    -0.07

Döviz

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.0885       0.29

USD/JPY 110.10       0.56

USD/CAD 1.3296       -0.02

GBP/USD 1.3003       0.61

AUD/USD 0.6599       -0.09

NZD/USD 0.6322       -0.28

USD/CNH 7.0294       0.09

USD/TRY 6.1432       -0.41

USD/RUB 65.3300     -0.04

USD/ZAR 15.2500     -0.66

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      27,077.00 -3.19

S&P 500 Mini       3,128.25 -3.04

DAX      12,620.50 -3.17

EUR/USD          1.0898 0.38

TREASURY 10Y          133.08 0.32

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Emtia Piyasaları

Futures

Eurotahvil Piyasaları

25 Şubat Salı günü piyasalarda virüs korkusu ön plana çıkıyor, hem petrol talebinin azalacağı beklentisi hem

de hastalığın küresel ekonomiye olacak etkisi yatırımcıları başta ABD 10 yıllıkları olmak üzere tahvil

piyasalarına yönlendirmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvil getirisi gün içerisinde 1.31 seviyesinin de altına

gelerek rekor düşük seviyeye ulaşırken işlem gününü yaklaşık 5 baz puan geri çekilme ile 1.32 seviyelerinden

sonlandırdı. 30 yıllık tahvil getirisinde de ortalama 4 baz puanlık bir eri çekilme söz konusu ve 1.80 seviyesinin

hemen altında işlem görmekte. Avrupa 10 yıllıkları da genel olarak alıcılı seyrederken koronavirüs haberlerinin

gelmeye devam ettiği İtalya’da 10 yıllık tahvil diğer Avrupa ülkelerinden ayrılmış durumda ve getirisinde

yaklaşık 2 baz puanlık bir yükseliş izledik. Türkiye de 5 yıllık CDS 300 seviyesine yaklaşırken İran ve Irak

merkezli salgın haberleri etkili olmakta. Hazine kıymetlerinde ise kısa vadelerde ortalama 20c, daha uzun

vadelerde ise 40c’e varan kayıplar izleniyor. Şirket kıymetlerinde ise İŞ Bankası yakın vade sr kıymetler

görece yatay seyrederken sub kıymetlerde ise sınırlı satış baskısı vardı. 2025 vade TSKB kıymeti de hafif

kayıpla 101 seviyesinin hemen altında işlem gününü sonlandırdı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

25 Şubat Salı günü hisse senedi piyasalarına satıcılı seyir devam etti. İşlem hacimleri son bir ayın

ortalamasının %38-%72 üzerinde gerçekleşti. İtalya’da virüsün ciddi etkileri ve ölü sayısının 16 seviyesinde

olması ve sonrasında İsviçre İran gibi ülkelerde de virüsün yayılması yatırımcıların panik halinde satış

yapmasına neden oldu. ABD Tarafında CDC (ABD hastalık kontrol ve önleme merkezi) tarafından ABD’de

Coronavirüs tehlikesi olabileceği açıklamaları endeksleri baskıladı. ABD endeksleri son 11 haftanın en düşük

seviyelerine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,3055 ile tarihi dip seviyelerini gördü. S&P 500 endeksi 6

Aralık’tan bu yana en düşük seviyesi olan 3118,77 seviyesini test etti. Kapanış %3 üstü değer kaybıyla

3128,21 seviyesinde oldu. 3130 ve altı seviyeler düşüş trendini destekleyebilir. VIX endeksi %11 üzeri

primlenerek 27,80 seviyesinden işlem gördü. En yüksek ise 30,25 seviyesini gün içerisinde gördü. Russell

2000 endeksi ise gün içerisinde en düşük 1568,97 seviyesini test ederken gün sonunda %3,41 değer kaybı ile

1572,59 seviyesinden işlem görüyor.

S&P 500 %3,03 gerileyerek günü 3128,21 puan seviyesinde sonlandırdı. 495 hisse değer kaybetti. 10 sektör

de değer kaybetti. Temel maddeler %4,4, akaryakıt %4,34, sınai %3,82, mali sektör %3,59 ve sağlık %2,89

değer kaybetti. HP %5,66, Xerox %4,59 primlendi. American Airlines %9,16, Occidental %8,33, Southwest

Airlines %8,22 değer kaybetti. Microsoft %1,65, Apple %3,39, Amazon %1,82, Alphabet %2,33, Facebook

%1,97, JP Morgan %4,46, Visa %5,23, Mastercard %6,71 ve Bank of America da %5,04 değer

kaybetti. Enerji %4,73, IT %4,19 ve tercihli tüketim malları %3,53 geriledi. Benzer görünüm sergileyen Dow

Jones %3,55 geriledi. Endekste yer alan 30 hissenin tamamında düşüş görüldü. Verizon %0,36 düşüşle

endekste en iyi performansı sergileyen hisse oldu. United Health Group %7,84, American Express %4,97,

Cisco %4,96, Visa ise %4,80 geriledi. Yarın Macy’s ve Home Depot 2019 yılı son çeyreğine ilişkin bilanço

açıklayacaklar.

Avrupa endekslerinde de sert satışlar yaşandı. Euro Stoxx 50 %2,07, CAC 40 %1,94 ve FTSE 100 %1,94

geriledi. DAX endeksi ise %1,88 düşüşle günü 12790,49 puan seviyesinde tamamladı. 9 sektör de değer

kaybetti. Mali sektör %2,83, altyapı %2,63, Telekom %2,34, temel maddeler %2,31 ve sınai de %2,01 değer

kaybetti. 30 hisseden sadece %0,99 ile Infineon Tech. Hissesi primli kapandı. 29 hisse değer kaybetti. MTU

Aero Engines %4,11, Continental %3,63, Allianz %3,48, RWE %3,45 değer kaybetti. Piyasa değeri

bakımından en büyük hisseler sırasıyla SAP %1,62, Linde %2,61, Siemens %1,63, Deutsche Telekom %2,34

ve Bayer %1,01 değer kaybetti.

Almanya’da son çeyrek revize ekonomik büyüme rakamı çeyreklik bazda %0,00 ile beklentileri karşıladı. Yıllık

bazda ise %0,4 beklentisiyle aynı açıklandı. ABD’de ise Şubat ay Richmond FED imalat endeksi beklenti 10

altında -2 açıklandı. (önc. 20). Conference Board tüketici güven endeksi ise beklenti 132,2 altında 130,7

açıklandı. Önceki veri 131,6’dan 130,4’e çekildi.

Yarın ABD tarafında MBA Mortgage başvuruları, Ocak ayı yeni konut satışları verileri takip edilecek. Avrupa

tarafında ise Fransa Şubat ayı tüketici güveni verisi takip edilecektir.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Piyasalar ekonomik veri takviminden ziyade koronavirüs haberleri ile yön bulmaya devam ediyor. Trump virüs
salgınının ABD’de etkisinin oldukça sınırlı olduğu ve hastalığa yakalananların da tedavi edildiğini açıklarken
Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi’nin ABD halkının salgın ile ilgili önlemleri alması gerektiğine dair haber
panik yaratmış durumda. Sadece Çin’de değil diğer Avrupa ülkelerinde ve İran’da hayatını kaybedenlerin
sayısının artması hisse senedi piyasalarında sert satışları da beraberinde getirdi. Yatırımcılar güvenli liman
olarak ABD 10 yıllıklarını tercih ederken dolar endeksinde yaklaşık %0.40 oranında bir kayıp var ve 99
seviyesinin hemen altına inmiş durumda. Dolar endeksinde yaşanan kayıplara paralel olarak G10 para
birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanmış durumda. Piyasalar için diğer bir güvenli liman olan Yen
dolara karşı %0.60 değer kazanırken parite 110 seviyesini test ediyor. 110 seviyesin de kırılması durumunda
109.60 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama en önemli destek noktası olarak gündeme gelecektir.
Gün içerisinde 1.0890 seviyesini test eden EURUSD paritesi de günün en yükseğine yakın seviyelerinden
işlem gününü sonlandırdı, 14 günlük RSI indikatörü ise 42 seviyelerinde ve hala aşırı satım bölgesine oldukça
yakın. GBP ise G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanan konumunda, 1.2976
seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın da kırılması yukarı yönlü harekete destek olmakta. 1.30
seviyesinin hemen üzerinde işlem gören parite için ilk ve en önemli hedef noktası olarak 1.3036 seviyesinde
bulunan 50 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor.

Dün $1689.11 ile son 2 yılın yeni en yükseğini test ede spot altında ise kısmen de olsa kar satışları öne çıkıyor
ve değerli metal yaklaşık $10 kayıpla $1648 seviyelerinden işlem görmekte. Değerli metalin $1650 seviyesinin
üzerine tekrar çıkması ve virüs kaynaklı haberlerin güvenli liman talebini artırması durumunda yeniden $1660
seviyesi gündeme gelebilir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol talebinin son 10 yılın en düşüğüne
ulaşacağına dair açıklaması ile beraber aktif vade ham petrol $50 seviyesinin altına inmiş durumda. Şubat
başında test edilen ve son 1 yılın en düşüğü olan $49.50 seviyesi ilk hedef noktası olarak öne çıkıyor. 14
günlük RSI indikatörü de 34 seviyelerinde ve aşırı satım bölgesine ulaşmış durumda.


