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Fiyat Getiri

Türkiye 79,869       9,388

Brezilya 87,982       5,427

Rusya 52,750       38,346

Güney Afrika 98,717       6,019

ABD 99,609       2,795

Almanya 107,642      0,894

Fiyat Değişim (bps)

Türkiye 677            23

Brezilya 245            -8

Güney Afrika 244            11

Kapanış Değişim %

Dow Jones 33.912,44     0,45

S&P 500 4.297,14      0,40

NASDAQ 13.128,05     0,62

DAX 13.816,61     0,15

FTSE 100 7.509,15      0,11

CAC 40 6.569,95      0,25

NIKKEI 28.871,78     1,14

Shanghai 3.276,09      -0,02

HANG SENG 20.040,86     -0,67

IBOVESPA 112.943,81   0,16

Fiyat Değişim %

Petrol 88,910       -3,45

Altın 1.779,960   -1,24

Gümüş 20,276       -2,63

Bakır 7.980,00     -1,38

Fiyat Değişim %

EUR/USD 1,0159       -0,97

USD/JPY 133,31       0,08

USD/CAD 1,2908       -0,98

GBP/USD 1,2052       -0,71

AUD/USD 0,7023       -1,38

NZD/USD 0,6366       -1,33

USD/CNH 6,8188       -1,19

USD/TRY 17,9616      -0,08

USD/RUB 61,2685      0,32

USD/ZAR 16,4462      -1,69

Fiyat Değişim %

Dow Jones Mini      33.861,00 0,42

S&P 500 Mini        4.297,75 0,39

DAX      13.805,00 0,01

EUR/USD          1,0182 -1,05

TREASURY 10Y          119,70 0,37

10 Yıllık Benchmark Tahviller 

5 Yıllık CDS

Hisse Senedi Piyasaları

Futures

Emtia Piyasaları

Döviz

Eurotahvil Piyasaları

Tahvil getirilerinde zayıf gelen Çin verileri ile birlikte geri çekilmeler görüldü. Tahviller yükselişe geçti. ABD 10 
yıllık getiri %2.79 seviyesinden işlem görüyor. En düşük %2.7572 test edildi. Cuma günü kapanış %2.83 
seviyelerinde idi. ABD 2 yıllık getiriler de %3.25 seviyesinden bugün %3.2 ye geriledi. Almanya 10 yıllık getirileri 
de 8-9 baz geriledi ve %0.894 seviyelerinden işlem görmekte. İngiltere tarafında 10 yıllık getiriler ise 2 baz puan 
gerileyerek %1.9950 seviyelerine geriledi.

Türkiye 10 yıllık tahvil getirileri ise yükseldi ve %9.388’i görerek satış yedi. Türkiye 5 yıllık CDS seviyesi ise 675 
düzeylerinde seyretti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Hisse senetleri, geçtiğimiz günlerde edindikleri pozitif momentumu bugün de devam ettirdiler ve gerek Avrupa 
gerek ABD piyasalarında yükselişler ile günü noktalamayı başardılar. Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından gelen 
pozitif enflasyon ve istihdam rakamlarının arkasından Cuma günü gelen Michigan Tüketici Güven Endeksi 
Anketi, fiyat baskısının bir düşüş sürecine girebileceğine dair piyasaları umutlandırdı. Bugün ise ABD tarafından 
bu beklentilerin aksini işaret eden bir veri karşılanmadı fakat darbe sabah saatlerinde Çin tarafından geldi. 
Endüstriyel üretim verilerinin beklentilerin altında kaldığı veri akışında perakende satış verileri Covid 
kapanmalarının son bulmasına rağmen beklentilerden düşük gelirken, önceki aydan da daha aşağı bir rakam 
olarak açıklandı, konut satışlarında sert düşüşler devam ederken PBOC beklentilerin aksine faiz indirdi ve 1 yıllık 
borçlanma oranını %2,75 seviyesine çekti.

Gelişmelerin ardından hareketli seanslar geçirilse de Avrupa tarafı günü artılar ile kapatmayı başardı. Dax 
endeksi %0,15 yükselirken FTSE 10 endeksi %0,11 değer kazandı. Dax endeksinde sektörel dağılımlar 
ayrışırken temel tüketim sektörü %0,93 değer kazanarak günün en pozitif sektörü oldu. Hammadde ve sanayi 
sektörleri temel tüketime eşlik ederken gayrimenkul sektörü %0,6 değer kaybetti. Alman borsasında Hello Fresh 
günü %2,66 değer kazancı ile noktalayarak en iyi performanslardan birini sergiledi. Volkswagen %1,15 Daimler 
Truck %0,6 yükselerek otomativ sektörünün önde gelen oyuncuları oldular. Negatif tarafta ise %2,27 düşüş ile 
Continental ve %1,31 değer kaybı ile Deutsche Bank dikkat çekti.

ABD tarafında seans öncesi future işlemleri negatif bir güne işaret eder gibi dursa da seans açıldıktan sonra 
endeksler kayıplarını telafi etti ve günü pozitif tarafta noktalamayı başardı. Geçtiğimiz hafta teknoloji şirketlerinin 
öncülüğünde yükselen S&P 500 endeksi bugün temel tüketimin başı çektiği bir gün yaşadı. Temel tüketim 
sektörü %1,05 değer kazancı ile günü noktalarken alt endekslerden de otomotiv sektörü %2,72 yükseliş ile 
endeksi yukarı taşıdı. Enerji sektörü ise %1,98 değer kaybetti. Hisse bazlı performanslarda da Gilead Sciences 
ve Moderna %5,16 ve %3,27 değer kazançları ile dikkat çekerken, Alaska Air Group satın alma haberleri ile 
%2,34 yükseldi, üye sayısı ve pozitif finansalları sonrası olumlu bir gidişat yakalayan Walt Disney bugün de 
%2,21 değer kazandı. S&P 500 endeksi günü %0,4 değer kazancı ile noktalarken Nasdaq teknoloji endeksi 
%0,62 Dow Jones endeksi ise %0,45 artıda kapattı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dolar endeksi haftaya güçlü başladı ve ABD seans sonunda %0.82 yükselerek 106.50 seviyesinden işlem gördü. 
EURUSD paritesi 1.0214 seviyesinde yer alan 20 günlük h.o. altında indi ve %0.94 düşüşle 1.0163 seviyesinden 
işlem görmekte. Parite için 1.0150 seviyesi destek. Kırılması durumunda tekrar 1 ve altı seviyeler muhtemel 
olacak. 1.0317 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. seviyesi ise direnç olarak izlenmeli. GBPUSD paritesi gün sonu 
itibariyle %0.66 değer kaybı ile 1.2058 seviyesinde yer alıyor. 1.2130 seviyesinde yer alan 50 g.h.o. altında yer 
alması parite için olumsuz ve 1.20 gündeme gelecektir. Japon Yeni Dolar karşısında tek kazanan parite 
durumunda. USDJPY %0.10 düşüşle 133.29 seviyesinde yer alıyor. 132.15 destek, 134.85 ise direnç olarak takip 
edilmeli. 

Emtialar tarafında Çin’den gelen zayıf perakende satış ve sınai üretim verileri nedeniyle satışlar hakimdi. LME’de 
Bakır %1.4, Aliminyum %1.8, Nikel %4.4, Kalay da %1.8 değer kaybetti. İran’la AB arasında yapılan görüşmeler 
neticesinde nükleer anlaşma ihtimali petrol rezervlerinin yeniden piyasaya sunulmasına yol açabilir. Petrol 
vadelilerine sert satış geldi. WTI petrol eylül vadeli kontratı günü %3.5 düşüş ile 88.86 seviyesinde kapattı. 89.3 
seviyesinde yer alan 200 g.h.o. da aşağı yönlü kırılmış oldu. 88.24 seviyesinde yer alan fibo desteği takip 
edilmeli. Brent Petrol Ekim vadeli kontrat ise %3.6 gerilemeyle 94.6 seviyesinden işlem görüyor. 92.93 
seviyesinde yer alan 200 g.h.o. gündeme gelecektir. 
Değerli metal altın %1.26 düşüş ile $1779.65 seviyesinden günü noktalarken, 1782 direnç, 1772 ise destek 
olarak izlenmeli. Gümüş de %2.66 değer kaybetti ve 20.22 desteği yakında takip edilmeli.
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