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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 89.247       6.743

Brezilya 2030 100.156     3.817

Rusya 2029 115.089     2.362

Güney Afrika 2030 102.533     5.476

ABD 2029 99.438       0.684

Almanya 2029 105.316     -0.524

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 533            -18

Brezilya 249            -3

Rusya 123            -6

Güney Afrika 318            0

Kapanış Değişim %

Dow Jones 27,781.70    1.20

S&P 500 3,363.00      0.83

NASDAQ 11,167.51    0.74

DAX 12,760.73    -0.51

FTSE 100 5,866.10      -0.53

CAC 40 4,803.44      -0.59

NIKKEI 23,185.12    -1.50

Shanghai 3,218.05      -0.20

HANG SENG 23,459.05    0.79

IBOVESPA 94,817.80    1.32

Fiyat Değişim %

Petrol 39.880       1.50

Altın 1,887.130  -0.58

Gümüş 23.276       -3.78

Bakır 6,579.00    0.11

Döviz
Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1724       -0.17

USD/JPY 105.47       0.18

USD/CAD 1.3317       0.53

GBP/USD 1.2903       0.31

AUD/USD 0.7163       0.46

NZD/USD 0.6618       0.46

USD/CNH 6.7851       0.47

USD/TRY 7.7280       1.02

USD/RUB 77.7066     1.75

USD/ZAR 16.7669     1.00

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      27,576.00 0.61

S&P 500 Mini       3,352.00 0.55

DAX      12,779.00 -0.14

EUR/USD          1.1742 -0.12

TREASURY 10Y          139.50 -0.20

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvillerinde ABD açılışına kadar düşük hareketlilik oldu. On yıl vadeli kıymette 0,64-0,66% 
bandında olan işlemler, ekonomik destek paketine dair gelişmelerin fiyatlanması sonrası tahvillere gelen 
satışlar ile yukarı yönlü kırıldı. 0,70% seviyesine genişleyen getiriler, aşının ne zaman hazır olacağına dair 
açıklamaların etkisiyle tekrar daralma göstererek 0,67% seviyesinde kapanış yaptı.

Türk hazine eurotahvilleri bugün pozitif tarafta işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde getirilerde daralma ABD 
açılışı sonrası daha da hızlanarak 12-14 baz puan aralığında oldu. Türkiye Varlık Fonu’nun eurotahvil ihracı için 
bankalara yetki vermesi de önemli gelişmelerden olurken, ihracın yıl sonundan önce yapılması planlandığı 
belirtildi. Ülke beş yıl vadeli risk primi de düne göre yaklaşık 15 baz puan düşüşle 538 seviyesinde kapanış 
yaptı.

Şirket kıymetlerinde lokal talep devam etti, daha çok yakın vade kıymetlerde aktivite olurken İş Bankası 2021 
Ekim vade kıymet 5%, Vakıfbank 2023 vade kıymet ise 7,20% getiri ile işlem gördü.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Ekonomik takvimin hareketli olduğu günde Avrupa borsaları hafif satıcılı kapandı. Bölgenin en büyük 
ekonomisinin perakende satışlarının beklenilenden iyi olması, toparlanma yolunda önemli bir işaret teşkil etse 
de, başarısız olarak nitelendirebileceğimiz açık oturum sonrası giderilemeyen belirsizlik borsalara negatif olarak 
yansıdı. DAX %0,51, FTSE 100 %0,53 ve Euro Stoxx 50 %0,64 değer kaybıyla günü kapattı. FTSE 100 
endeksinde 11 sektörden sadece finans sektörü pozitif kapanırken, enerji, teknoloji ve endüstri en çok değer 
kaybedenler arasında yer aldı. Astra Zenaca’nın herhangi bir kurumsal gelişme olmamasına rağmen %0,96 
oranında değer kaybı ile 50 ve 20 günlük ortalamasının altına düşmesi dikkat çekti. SAP %1,04, Adidas %1,81 
ve Covestro %7,19 değer kaybederken Deutsche Bank %1,64 ve Daimler %0,76 değer kazandı. Zor zamanlar 
geçiren Shell’in, maliyet önlemleri kapsamında çalışan sayısında %7 ile %8 oranında işten çıkarma yapacağını 
duyurması üzerine hisse %2,05 oranında değer kaybetti. 

Amerikan borsalarında ise pozitif hava hâkimdi. Çin tarafında açıklanan olumlu PMI verisinin verdiği toparlanma 
sinyalleri ile gün içerisinde açıklanan GSYH, tarım dışı istihdam ve bekleyen konut satışlarında verilerin piyasa 
beklentisinin üzerinde gelmesi endekslerdeki yükselişi destekledi. Dow Jones %1,20, S&P 500 %0,83 ve 
Nasdaq %0,74 değer kazanarak günü kapattı. S&P 500 tarafında bütün sektörler günü pozitif sonlandırırken 
sağlık ve hammadde en çok değerlenen sektörler oldular. 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üstünde kapanış 
gerçekleştiren endeks 3430 seviyesini kırması durumunda 3600 direncini test edebilir. Dow Jones endeksinde 
ise teknoloji hisselerine gelen yüksek talep dikkat çekiyor. Apple %1,51, Microsoft %1,48, Intel %1,15 değer 
kazanarak günü sonlandırdı.

Kurumsal gelişmeler de pandemi sürecinde en çok etkilenen eğlence parklarından 28.000 kişi çıkaracağını 
açıklayan Walt Disney %1,05 değer kaybı yaşadı. Duke Energy için NextEra tarafından yapılan devasa teklifin 
sonuçları halen belli olamasa da hisse %7,46 değer kazanarak günü bitirdi. Huawei’ye hafıza kartı satmak için 
gerekli olan lisansları çıkartamaması ve kargolama sürecinin iptal edilmesi üzerine Micron %7,39 kayıp yaşadı. 
Nikola tarafında ise GE ile olan ortak elektrikli traktör ve kamyonet üretimi anlaşmasının kurtarılma umudu 
hisselerde %14,54 değer kazancına yol açarken GE’de ise %1,80 artış yaşandı. Bölüm 11 iflas korumasına 
başvuran kayaç petrolü üreten Oasis Petroleum %31,61 değer kaybetti. Bu gün doğrudan listeleme ile borsaya 
kote edilen veri madencilik firması Palantir ise $10 seviyesinden açılış yaparken %31,03 değer kazancıyla günü 
bitirdi.

Bu gün açıklanan Japon Ağustos Sanayi Üretimi beklentinin üzerinde %1.7 olarak gerçekleşti. Çin Eylül PMI 
verileri önceki açıklanan verinin ve beklentinin üstünde 51.5 olarak gerçekleşti. Avrupa’da İngiltere gayri safi 
yurt içi hâsıla verisi yıllık düzeyde beklentinin üstünde -21.5% olarak gerçekleşti. Almanya’da işsizlik oranları 
beklentilerden iyi gerçekleşerek %6.3 oldu. Amerika’da ise ADP tarım dışı istihdam verisi önceki verinin bir hayli 
üstünde 749k oldu. Çeyreklik bazda Gayri safi yurt içi hâsıla ve Eylül ayı MNI Chicago PMI verisi ise sırasıyla 
%31.4 ve 62,4 olarak gerçekleşti. 

Yarın açıklanacak veriler arasında Japonya’da Tankan Büyük İmalatçılar endeksi, İngiltere Fransa ve Almanya 
PMI verisi, Amerika işsizlik haklarından yararlanma, kişisel gelir ve gider, ISMimalat endeksi, inşaat 
harcamaları ve PMI verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Son dönemde aşağı yönlü işlem gören fakat, hafta başı itibariyle yükselişe geçen EUR/USD bugün yön
konusunda kararsız bir seyir izledi. Trump-Biden münazarasında belirsizliğin devam edeceğinin görülmesi risk
iştahını olumsuz etkilerken, Almanya ve Fransa’nın daha önce ön ayak olduğu Euro bölgesi destek paketinin
gecikeceğine dair açıklamalar da Euro’da satışa etki etti. 1,1685’e kadar çekilen parite, ABD’de yeni destek
paketine dair gelen açıklamalar sonrası alım görerek 1,1750’ye yükseldi. Seansın kalanında yine satışlar etkili
oldu ve EUR/USD günü 1,1710 bölgesinde noktaladı.

Haftaya alıcılı başlayan spot altın bugün ABD açılışına kadar satıcılı işlem gördü. $1,880 seviyesine çekilen
altın, ABD’de destek paketine dair görüşmelerin süreceği haberi sonrası endekslerdeki alıma paralel hareket
etti. $1,900 seviyesini iki defa yukarı kırma çabasından sonuç alamayan altın seansın kalanında $1,885-1,895
bandında işlem gördü ve günü $1,890 seviyesinde noktaladı.

Son bir haftayı $39-40,50 bandında geçiren Kasım vade WTI petrol dün, talep toparlanmasının bir süre daha
gerçekleşmeyeceğine dair tahminler ve OPEC+ üyelerinin arz kesintilerine uymaması gibi sebeplerle sert satış
görerek $38,50’ye geriledi. Bugün $39 seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşen açılışın ardından izlenen yatay
seyir gün ortası itibariyle alıma döndü. Petrol stoklarında beklenmedik düşüşün yanı sıra, ABD’de destek
paketine dair beklentiler petrole alım getirerek tekrar $40,50 seviyesinin test edilmesini sağladı. Bandın üst
noktasından gelen satışlar sonrası kapanış $40 seviyesinin altında gerçekleşti.


