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Fiyat Getiri

Türkiye 2029 93.679       6.831

Brezilya 2030 94.935       4.549

Rusya 2030 115.965      1.440

Güney Afrika 2030 110.000      4.427

ABD 2029 96.781       1.606

Almanya 2029 101.175      -0.121

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 445            -16

Brezilya 227            -11

Rusya 80             -1

Güney Afrika 207            -3

Kapanış Değişim %

Dow Jones 35,756.88     0.04

S&P 500 4,574.79      0.18

NASDAQ 15,235.71     0.06

DAX 15,757.06     1.01

FTSE 100 7,277.62      0.76

CAC 40 6,766.51      0.80

NIKKEI 29,106.01     1.77

Shanghai 3,597.64      -0.34

HANG SENG 26,038.27     -0.36

IBOVESPA 106,419.50   -2.11

Fiyat Değişim %

Petrol 84.440       0.81

Altın 1,792.870   -0.82

Gümüş 24.160       -1.67

Bakır 9,788.50     -0.80

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1.1596       -0.10

USD/JPY 114.15       -0.39

USD/CAD 1.2390       -0.06

GBP/USD 1.3767       0.00

AUD/USD 0.7501       0.13

NZD/USD 0.7163       0.01

USD/CNH 6.3787       0.07

USD/TRY 9.5430       0.52

USD/RUB 69.5048      0.52

USD/ZAR 14.8457      -0.89

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      35,668.00 0.13

S&P 500 Mini        4,563.50 0.12

DAX      15,761.00 1.03

EUR/USD          1.1607 -0.14

TREASURY 10Y          130.66 0.07

Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Döviz

Eurotahvil Piyasaları

Güne 1,63 seviyesinde başlayan ABD 10 yıllık getirileri, karmaşık bir görünüm sergileri. Günün ilk yarısında 1,61 
bölgesine gerileyen getirilen ABD açılışından sonra 1,65’e kadar tırmandı. İlerleyen saatlerde tekrar gerileyen 
getiri günü 1,62 civarında tamamladı. Avrupa kıymetlerinde karmaşık bir görünüm hakimdi. 10 yıl vadeli tahvil 
getirisi İngiltere’de 3,4 baz puan daralarak 1,1, Almanya’da 0,3 baz puan daralarak -0,12 seviyesinden işlem 
gördü.

Dün öğleden sonra toparlanma gösteren Türk hazine tahvilleri bugün de değer kazanmaya devam etti. 5 ve 10 yıl 
vadeli kıymetlerde $1 civarı yükseliş görülürken uzun vadeli kıymetler $1,5 civarı değer kazandı. Şirket 
kıymetlerinde de hafif prim görülürken 5 yıl vadeli ülke risk primi yaklaşık 13 puan daralarak 445 seviyesinde 
fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Bilanço sezonu, yükselen enflasyon ve sıkılaşan para politikasının toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeleri
gidermeye yardımcı olurken S&P 500 ve Dow Jones, United Parcel Service ve General Electric'in güçlü bilanço
sonuçlarının ardından bir kez daha rekor kırdı. S&P 500 üyelerinin yaklaşık %81'i şimdiye kadar beklenenden
daha iyi sonuçlar bildirdi, ancak Citigroup kâr artışının zirveye yakın olabileceği konusunda uyardı.

Günü yatay pozitif olarak sonlandıran ABD endekslerinde Nasdaq tarafında görülen 30 günlük ortalamanın %60
üzerindeki işlem hacmi dikkat çekti. Dow Jones endeksinde %0.94 oranında değerlenen sağlık sektörü dikkat
çekerken iletişim servisleri ve enerji sektörleri %0.23 oranında primlenerek üst sıralarda yer aldılar. Sanayi ve
takdirsel tüketim ise sırasıyla %0.6 ve %0.4 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler
oldular. S&P500 endeksinde ise enerji %0.68, altyapı %0.56 ve sağlık %0.53 oranında değerlenerek en iyi
performansı gösteren sektörler olurken iletişim servisleri ve sanayi %0.5 civarı düşüşleri ile seansı negatif
sonlandıran sektörler oldular. Lockheed, şirketin satış tahmininde düşüş yayınlamasının ve Aerojet Rocketdyne
satın alımının ilk çeyreğe kadar tamamlanmasını beklemediğini açıklamasının ardından %11.8 oranında değer
kaybetti. Havacılık birimi toparlanmaya devam ederken General Electric'in karı, analistlerin tahminlerini
aşmasının ardından hisse %2 civarında değerlenerek günü sonlandırırken endüstriyel serbest nakit akışı,
beklenti olan kabaca $1 milyardan çok daha yüksek bir şekilde $1,7 milyar olarak açıklandı. CEO Larry Culp,
rüzgar türbini bölümünün şirketin 2022 hedefine göre kar elde etme olasılığının düşük olduğu konusunda uyardı.
UPS, işgücü maliyeti enflasyonunu yönetebildiğini göstermesiyle %7 civarında değerlenerek günü sonlandırdı.
General Motors ABD ve Kanada'da 40.000 elektrikli araç şarj cihazı dağıtacağını söyledi. Otomobil üreticisi, ağı
gelecek yıl bayiler aracılığıyla dağıtmaya başlamayı planlıyor.

Avrupa endekslerinde Salı günü pozitif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 %0.85, FTSE100 endeksi %0.76 ve DAX
%1 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE100 endeksinde takdirsel tüketim ve iletişim servisleri %1.8
oranında yükselerek en çok değerlenen sektörler olurken hammadde ve enerji %0.25 oranında değer
kaybederek en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise sanayi %2 civarı primlenerek
en çok değerlenen sektör olurken %1.7 oranında değerlenen temel tüketim ikinci sırada yer aldı. Gayrimenkul ve
sağlık sektörleri sırasıyla %0.3 ve %0.8 oranında düşüş yaşayarak endeksin değer kaybeden sektörleri oldular.
Otel işletmecisi Whitbread'in daha hızlı bir toparlanma öngörmesinin ardından seyahat ve eğlence sektörlerinin
yanı sıra perakendecilerde yükselişe katıldı.

Bugün Avrupa Bölgesinde önemli bir ekonomik veri açıklanmazken ABD tarafında ise Eylül ayı yeni konut
satışları 756 bin beklentisinin üzerinde 800 bin olarak açıklanırken Ekim ayı tüketici güveni 113.8 açıklanarak
108 beklentisinin üzerinde kaldı. Piyasalar yarın Avrupa’da Almanya ve Fransa tüketici güvenini takip ederken
ABD tarafında Mortgage başvuruları, toptan satış verileri ve dayanıklı mal siparişlerini izleyecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Güne yatay başlayan Dolar Endeksi, Londra açılışından itibaren değer kaybederek 93,705 seviyesine kadar
geriledikten sonra yönünü tekrar yukarı çevirdi. ABD seansının büyük bölümünde yukarı yönlü hareketini
sürdüren endeks, 94 seviyesinde dirençle karşılaştı. G10 para birimleri karşısında genel olarak güçlü duran USD,
AUD karşısında zayıf kaldı. Gün içinde 1,1626’ya kadar yükselen EURUSD paritesi ise bu seviyeyi koruyamadı.
1,16 desteğinin kırılmasıyla 1,1585’e kadar gerileyen parite, günü 1,16 bölgesinde tamamladı. Günün büyük
bölümünde 113,90-114 bölgesinde işlem gören USDJPY paritesi ise ABD açılışından sonra gelen alımlarla günü
114,10 civarında tamamladı.

Değerli metallerin tamamında değer kaybı gözlendi. Spot altın, günün ilk yarısında $1800 seviyesinin üstünde
kalmasına rağmen ABD açılışı öncesinde gelen satışla $1782,50 seviyesine kadar geriledi. Benzer şekilde
hareket eden spot gümüş ise en düşük $23,88’i kaydederek günü yaklaşık %1,8 kayıpla $24,13 seviyesinde
sonlandırdı.

Geçen hafta, Çin’in kömür fiyatlarını kontrol altına alma amacıyla piyasaya müdahale etmesi, kömür ile birlikte
alüminyuma da yansıyarak değer kayıplarına neden oldu. Ülke ekonomisinin yavaşlama belirtileri göstermesi ve
buna bağlı olarak metal talebinde azalma beklentileri endüstriyel metallerin tamamında değer kaybına neden
oldu. LME’de %1,62 kayıpla alüminyum, %1,06 kayıpla nikel en zayıf metaller olarak dikkat çekti. Bu akşamki
API stok verisi öncesinde, petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Öğle saatlerinden itibaren gelen alımlarla
$84,88 seviyesine kadar yükselen Aralık vadeli WTI petrol, günü %1’e yakın primle $84,50 bölgesinde
tamamladı. Benzer görünüm sergileyen aynı vadeli brent petrol ise ABD kapanışında %0,45 primle $86,40
seviyesinde işlem gördü.


