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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 93.405       6.864

Brezilya 2030 97.011       4.256

Rusya 2030 116.209      1.403

Güney Afrika 2030 110.932      4.315

ABD 2029 97.109       1.569

Almanya 2029 101.671      -0.171

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 449            2

Brezilya 202            -7

Rusya 83             -1

Güney Afrika 209            -3

Kapanış Değişim %

Dow Jones 35,296.19     1.10

S&P 500 4,470.14      0.72

NASDAQ 14,891.26     0.46

DAX 15,587.36     0.81

FTSE 100 7,234.03      0.37

CAC 40 6,727.52      0.63

NIKKEI 29,068.63     1.81

Shanghai 3,572.37      0.40

HANG SENG 25,330.96     1.48

IBOVESPA 114,714.60   1.35

Fiyat Değişim %

Petrol 82.230       1.13

Altın 1,768.730   -1.51

Gümüş 23.324       -0.83

Bakır 10,281.00   2.97

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1605       0.07

USD/JPY 114.19       -0.45

USD/CAD 1.2377       -0.06

GBP/USD 1.3748       0.55

AUD/USD 0.7421       0.07

NZD/USD 0.7069       0.47

USD/CNH 6.4351       0.01

USD/TRY 9.2476       -0.66

USD/RUB 71.0679      0.46

USD/ZAR 14.6186      1.15

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      35,170.00 1.11

S&P 500 Mini        4,461.50 0.73

DAX      15,574.00 0.85

EUR/USD          1.1618 0.05

TREASURY 10Y          130.98 -0.39

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Döviz

Eurotahvil Piyasaları

Haftanın son işlem gününde risk iştahındaki toparlanma ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde son bir haftanın dip
seviyelerinden toparlanma oldu. Güne %1,51 seviyelerinden işlem görerek başlayan 10 yıllık getiriler %1,58
yakınlarına yükseldi. Avrupa ve Asya tarafında da satış baskısı görülürken İngiltere 10 yıllıklar %1,10, Fransa 10
yıllıklar %0,17, Almanya 10 yıllıklar -%0,17 getiri seviyesinden haftayı kapattılar.

Türk hazine eurotahvilleri haftanın son işlem gününü yatay seyirle geçirdiler ve getiri eğrisinde Perşembe gününe
göre önemli bir değişim olmadı. 10 yıllık kıymet 93,40 seviyelerinden %6,92 getiri seviyesinden fiyatlandı. Şirket
kıymetlerinde de seyir yatay olurken 2024 vadeli İş Bankası kıymeti 103,100 fiyatla %4,80 getiri seviyelerinden
işlem gördü. 5 yıl vadeli ülke risk primi de yatay seyretti ve 447 / 450 seviyesinden kote edildi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Uluslararası hisse senedi piyasaları, olumlu bilanço açıklamalarının desteğiyle haftanın son işlem gününde
olumlu bir görünüm sergiledi.

Haftalık bazda %1,8 yükselen S&P 500 endeksi, Temmuz ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişi kaydetti.
Endekste yer alan on bir sektörden sekizi günü primle sonlandırdı. %1,76 primle tercihe dayalı tüketim en güçlü
sektör olarak öne çıkarken onu %1,5 primle finansallar takip etti. Altyapı ve temel tüketim ise sırasıyla %0,23 ve
%0,17 gerileyerek yükselişi sınırlayan sektörler oldu.

Dow Jones endeksinde ise %0,24 gerileyen temel tüketim dışında tüm sektörlerde yükseliş kaydedildi. %2,4
primle finansallar en güçlü sektör olurken sağlık %1,15, iletişim %1,06 değer kazandı.

Yaklaşık $137,6 milyar piyasa değerine sahip Goldman Sachs 2021 yılı üçüncü çeyreğinde HBK verisini beklenti
$9,92’nin %50,5 üzerinde $14,93 olarak açıkladı. Söz konusu dönemde toplam gelir ise beklenti $11,6 milyarın
%17,3 üstünde $13,61 milyar oldu. Dün ABD seansını $391,20 seviyesinde sonlandıran hisse bugün bilanço
açıklaması ardından ABD seans öncesi piyasada yaklaşık %2 yükselişle $399 seviyesinden işlem gördü; ana
seansı ise %3,8 primle $406 seviyesinden sonlandırarak Dow Jones endeksinin en çok değer kazanan hissesi
oldu.

Endekste diğer dikkat çeken hisseler %2,58 primle Visa, %2,5 primle American Express ve %2,4 primle
Caterpillar oldu.

Yükselen alüminyum fiyatlarının desteğiyle, beklentinin üstünde hisse başı kâr açıklayan Alcoa, bugün Morgan
Stanley ve JP Morgan gibi kurumların şirket görünümünü olumlu yönde güncellemesiyle yükseldi. Beş gün üst
üste primli kapanış yapan hisse, bugünü %15,2 primle $56 seviyesinden sonlandırdı.
Moderna Covid 19 aşısının ergenlik dönemindeki bireylerde kullanımına yönelik izin kararının FDA tarafından
ertelenmesi şirket hisselerinde satışlara neden oldu. %2,3 gerileyen hisse, günü $324,21 seviyesinde tamamladı.

FAANG hisselerinde; Amazon %3,3, Apple %0,75, Google %0,15 yükselirken Facebook %1,15, Netflix %0,87
geriledi.

%0,37 primle kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde %1,79 yükselen gayrimenkul ile %1,71 yükselen enerji
sektörleri endeksi yukarı çekerken %1,39 gerileyen iletişim hizmetleri en zayıf sektör olarak göze çarptı.
Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Astrazeneca %0,22, Unilever %0,68 değer kaybetti. HSBC
%1,92, Royal Dutch Shell %1,56, BP Plc ise %1,65 primle günü tamamladı. %0,8 yükselen Almanya Dax
endeksinde %3,2 yükselen altyapı sektörü en güçlü sektör olurken %0,95 gerileyen temel tüketim yükselişi
sınırladı. RWE %4,5 , HelloFresh %4, Delivery Hero %3,7 primle endeksin en güçlü şirketleri olarak öne çıktı.

Ekonomik verilerde, beklentinin altında kalan ABD Empire İmalat verisi günün öne çıkanları arasında yer aldı.
Eylül ayında 34,3 olan veri, Ekim ayında 19,8 ile beklentinin 5,2 puan altında kaldı. Eylül ayı perakende satış
verisi, %0,2 gerileme beklentisine karşın %0,7 artış gösterdi. Çekirdek veri ise %0,4 artış beklentisinin üzerinde,
%0,7 oranında arttı. Önceki ay %0,3 gerileyen İthalat Fiyat Endeksi ise %0,6 artış beklentisinin altında kalarak
%0,4 artış gösterdi. Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, Ekim ayı için 71,4 olarak açıklanarak 73,1 olan
beklentinin gerisinde kaldı.

Pazartesi günü, Çin 3. çeyrek büyüme verisi ile ABD sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar Endeksi’nin yatay seyrettiği haftanın son işlem gününde G10 para birimlerinde karışık seyir öne çıktı. Dolar
Endeksi ile paralel EURUSD paritesinde de 1,1600 seviyesi etrafında sakin seyir olurken direnç olarak 1,1626’da
bulunan 20 günlük hareketli ortalama öne izlenmekte. JPY, emtia fiyatlarındaki artış ve enflasyon korkuları ile
hafta genelindeki değer kaybına Cuma günü de devam ederken USDJPY paritesi 114,50 yakınlarına yükselerek
son üç yılın en yüksek seviyelerinden işlem gördü. JPY, G10 para birimlerinin en fazla değer kaybedeni olarak
öne çıkarken; GBP son bir ayın en yüksek seviyelerine yükselerek USD karşısında en fazla değer kazanan G10
para birimi oldu.

Spot Altın, ABD getirilerindeki yükseliş ve ABD perakende satışlar verisinin pozitif sürpriz yapması ile değer
kaybetti ve $1800 yakınlarından $1765 seviyelerine geriledi. Emtialarda yine hareketli bir gün olurken, LME
teslime hazır bakır stoklarının 1974 yılından bu zamana en düşük seviyelere gerilemesi, özellikle ara vadelerin
fiyatlanmasında yüksek volatilite yarattı. 3 ay vadeli bakır kontratı Mayıs ayından bu zaman en yüksek
seviyelerine yükseldi ve günü $10281 seviyesinden %2,97 artıda sonlandırdı. Petroldeki yükseliş de sürerken
brent petrol 2018’den bu zamana ilk defa 85 seviyesinin de üzerine çıktı. ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol
%1, brent petrol ise %0,8 artıda seyretmekteydi.


