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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu 

pozitif çıktı." açıklamasında bulundu ve Türkiye’de görülen ilk vakayı açıkladı. 

▪ İtalya’da dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlere 168 kişi eklenirken, bu, bir günde gerçekleşen en yüksek 

ölüm sayısı oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son 

durumu, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 8 

bin 514 olduğunu, ölenler ve iyileşenler de dahil edildiğinde virüs bulaşan toplam kişi sayısının 10 bin 149 olarak 

kayıtlara geçtiğini bildirdi.  

▪ Pazartesi günü yaşanan sert satış baskılarının ardından ABD borsaları dünü yükselişle tamamladı. Ancak Avrupa 

borsaları, İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması nedeniyle düşüşüne dün de devam 

etti. ABD’de Dow Jones endeksi, %4,89 artışla 25.018,16 puana yükseldi. S&P 500 endeksi, %4,94 artarak 2.882,23 ve 

Nasdaq endeksi %4,95 yükselişle 8.344,25 puana çıktı. Avrupa’da ise gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %1,14 

azalışla 335,64 puandan kapandı. 

▪ 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, 

Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti. 6 eyaletin 3'ünde ipi göğüsleyen eski 

Başkan Yardımcısı Joe Biden, en önemli rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında önemli bir avantaj sağladı.  

▪ Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Salı günü, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuzluklara tepki olarak 430 

milyar yen civarında bir mali destek paketi açıkladı. Abe, hükümetin ayrıca 1,6 trilyon yenlik finansman desteği de 

getirildiğini söyledi. Abe önümüzdeki 10 gün civarında olayların kontrol altına alınabileceğini sözlerine ekledi. 

▪ Bugün yurt dışı piyasalarda ABD’den gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri takip edilecek. Şubat ayında TÜFE’nin aylık 

bazda%0,1’den %0’a gerilemesi, yıllık bazda ise %2,5’ten %2,2’ye düşmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonunu ise aylık 

bazda %0,2’de, yıllık bazda ise %2,3’te sabit kalması bekleniyor. Kısacası ABD’de enflasyonun bir durgunluğa işaret 

etmesi bekleniyor.  

▪ Alman basınında yer alan habere göre, Şansölye Merkel, basına kapalı yapılan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 

Meclis Grubu toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılanlara dayandırılan 

haberlerde Merkel, Almanya'nın koronavirüsle mücadelesinin uzun süreceğini belirterek, "Almanya'daki insanların 

%60 ila %70'ine virüs bulaşabilir." dedi. Merkel, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla etkinliğin iptal 

edilmesi gerektiğine işaret etti. 

 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

  

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
İngiltere Ocak Ayı Aylık Sanayi Üretimi 12:30 %0,3 %0,1 

 
İngiltere Ocak Ayı Yıllık Sanayi Üretimi 12:30 -%2,6 -%1,8 

 
ABD Şubat Ayı Aylık TÜFE 15:30 %0 %0,1 

 
ABD Şubat Ayı Aylık Çekirdek TÜFE 15:30 %0,2 %0,2 

 
ABD Şubat Ayı Yıllık TÜFE 15:30 %2,2 %2,5 

 
ABD Şubat Ayı Yıllık Çekirdek TÜFE 15:30 %2,3 %2,3 

 
ABD Şubat Ayı Aylık Bütçe Dengesi (milyar $) 21:00 -238,5 -234 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

USDTRY paritesi dün, hedef bandımız olan 6,10 – 6,20 bandı içerisinde hareket etmeye devam etti. Pazartesi günü piyasalarda 

yaşanan sert satış baskılarının ardından dün panik havasının kısmen de olsa rahatladığını gözlemledik. ABD borsaları ralli 

yaparken, dolar endeksi de kayıplarının bir kısmını telafi etmeye devam etti. Piyasalardaki endişeli havanın bir miktar yatışması 

ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi desteklemek için atacağı bir dizi adım kapsamında gelir vergisinde indirime 

gitmeyi planladığını belirtmesi üzerine dolar endeksi Pazartesi günü 94,65 seviyesine kadar inmesinin ardından dün 96,58 

seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte USDTRY paritesi dün akşam saatlerinde 6,18 seviyesi üzerine 

yükselse de bu hareket kalıcı olamadı ve kur kısa süre içerisinde yeniden 6,15 seviyesi altına dönüş yaptı.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 6,1470 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelerin verdiği sinyaller doğrultusunda 

kurun kısa vadede 6,10 – 6,20 bandındaki seyrini devam ettirmesini beklemekteyiz. Diğer yandan, dün sabahki bültenimizde de 

ifade ettiğimiz üzere, Pazartesi günkü gün-için dip seviye olan 1,0930 seviyesini yakından izlemeye devam edeceğiz. 6,0930 

seviyesinin altına inilmesi durumunda kurdaki düşüş eğilimi 6,05’e doğru hızlanabilir. 

Bugün yurt içi piyasalarda Ocak ayı Ödemeler Dengesi verileri, yurt dışı piyasalarda ise ABD’den gelecek olan Şubat ayı TÜFE 

verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Pazartesi günü piyasalarda yaşanan sert satış baskılarının ardından dün panik havasının kısmen de olsa rahatladığını gözlemledik. 

ABD borsaları ralli yaparken, dolar endeksi de kayıplarının bir kısmını telafi etmeye devam etti. Piyasalardaki endişeli havanın bir 

miktar yatışması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomiyi desteklemek için atacağı bir dizi adım kapsamında gelir vergisinde 

indirime gitmeyi planladığını belirtmesi üzerine dolar endeksi Pazartesi günü 94,65 seviyesine kadar inmesinin ardından dün 

96,58 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte dünü satıcılı geçiren EURUSD paritesi ise 1,1275 seviyesine 

kadar geriledi. 

EURUSD paritesi bu sabah saatleri itibarıyla 1,1345 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği 

üzere parite, dün dolar endeksinde hâkim olan yükseliş eğilimi ile birlikte kısa vadeli yükseliş trendinin sınırına kadar inerek 1,13 

seviyesi altına geriledi. Ancak, trendin çalışması ile birlikte trend çizgisinden destek bularak bu bölgede düşüşünü tersine çevirdi 

ve yeniden 1,13 seviyesi üzerine dönüş yaptı. Kısa vadeli göstergeler, EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,13 – 1,14 seviyeleri 

arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik göstergelerin ve oluşan fiyat formasyonlarının ürettiği sinyaller 

doğrultusunda, kısa vadeli periyotta 1,15 seviyesi üzerinde bir hareket oluşmasını beklemiyoruz. 

Bugün ABD’den gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri izlenecek. Yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı 

ise paritedeki kısa vadeli görünüm açısından büyük önem taşıyor. ECB’nin bu haftaki toplantısında şirketlere yönelik yeni bir 

TLTRO (Hedeflenmiş uzun dönemli refinansman operasyonları) programı açıklama, varlık alımlarını artırma ve teminat kurallarını 

esnetme gibi önlemler alabileceği ifade diliyor. Bunlara ek olarak, piyasa fiyatlamalarından yola çıkılarak 10 baz puanlık bir faiz 

indiriminin de masada olabileceği belirtiliyor. ECB toplantısına ilişkin detaylı analizimizi yarın sabahki bültenimizde paylaşacağız. 
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XAU/USD 

Küresel piyasalarda Pazartesi günü görülen sert satışların sonrasında dün piyasalarda bir dengelenme eğiliminin olduğunu 

gördük. Özellikle ABD borsaları kayıplarını telafi ederken, dolar endeksinin ise görece istikrar kazanan piyasalar ve ABD Başkanı 

Trump’ın ekonomiyi desteklemek için atacağı bir dizi adım kapsamında gelir vergisinde indirime gitmeyi planladığını belirtmesi 

üzerine 96,58 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bu gelişmelerin etkisi ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri veren ons 

altın, 1660 seviyesi üzerinden 1641 seviyesine doğru geri çekildi.  

Ons altın bu sabah saatlerinde 1663 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda dönem dönem iyileşen risk iştahı ve sert 

satışların ardından kısa vadeli de olsa istikrar kazanan küresel piyasalar ile birlikte ons altının da satış baskılarına maruz 

kaldığını görüyoruz. Dünkü hareket de bu doğrultuda oluşan bir geri çekilme hareketiydi. Ancak piyasalardaki riskten kaçış 

eğiliminin sürdüğünü ve güvenli limanlara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Koronavirüs salgınına ilişkin 

artmakta olan endişeler ve küresel büyümeye yönelik gittikçe kötüleşen beklentiler, ons altında piyasalardaki kısa vadeli 

iyileşme dönemlerinde oluşan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesine neden olabilir. Teknik 

göstergelerin ürettiği sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının bugün içerisinde 1640 – 1680 seviyeleri arasında hareket 

etmesini beklemekteyiz. Önümüzdeki dönemde ise, mevcut düşük risk iştahı ortamının devam etmesi durumunda fiyatlarında 

yeniden 1700 seviyesi üzerini hedef almasını beklemekteyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Şubat ayı TÜFE verileri ons altındaki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak.   

 

 

 

 

 

 

XAU/USD 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mart 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 6 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.882 %4,9 -%4,0 -%14,2 -%4,0 -%10,8

DAX 10.475 -%1,4 -%12,6 -%23,1 -%15,2 -%20,9

FTSE 5.960 -%0,1 -%11,3 -%20,5 -%18,8 -%21,0

Nikkei 19.867 -%1,4 -%7,1 -%17,3 -%9,3 -%17,2

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 101.063 -%2,4 -%9,1 -%15,6 -%0,8 -%11,7

Çin 2.997 %0,3 -%0,2 %3,6 -%0,1 -%1,4

Hindistan 35.635 %0,2 -%7,5 -%12,8 -%3,8 -%13,4

Endonezya 5.221 %0,0 -%7,6 -%12,3 -%18,2 -%17,1

Rusya 2.499 -%8,1 -%9,6 -%19,3 -%11,3 -%18,0

Brezilya 92.215 %7,1 -%12,6 -%20,1 -%10,9 -%20,3

Meksika 39.565 %2,2 -%6,8 -%12,1 -%7,4 -%9,1

Güney Afrika 49.466 %1,3 -%6,6 -%13,2 -%12,1 -%13,3

Oynaklık Endeksleri

VIX 47 -%13,1 %28,5 %214,5 %211,2 %243,3

EM VIX 40 -%17,1 %21,9 %115,8 %126,1 %132,1

MOVE 124 -%24,4 %20,2 %81,6 %61,1 %112,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,1574 %0,2 %0,8 %2,4 %6,7 %3,5

Brezilya 4,6428 -%1,7 %3,0 %7,3 %13,8 %15,2

Güney Afrika 15,9432 -%0,9 %3,5 %6,4 %8,9 %13,9

Çin 6,9581 %0,2 -%0,1 -%0,4 -%2,2 -%0,1

Hindistan 74,085 %0,4 %1,9 %3,7 %3,3 %3,8

Endonezya 14352 -%0,3 %0,5 %4,7 %2,1 %3,5

CDS *

Türkiye 299,6 0,9 37,0 24,0 -109,6 33,3

Brezilya 189,7 -14,4 92,6 11,7 -9,5 65,0

Güney Afrika 178,6 0,0 9,4 -8,1 -5,0 14,7

Endonezya 126,1 -13,4 50,1 25,4 -5,0 a.d.

Rusya 64,6 0,0 5,0 -2,4 -30,8 75,6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %11,6 -0,3 -0,6 0,5 -4,4 -0,7

Brezilya %7,0 -0,1 0,4 0,5 -0,3 -3,2

Hindistan %6,1 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5

Endonezya %7,0 -0,1 0,2 0,4 -0,3 -0,1

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,2 -0,33 0,19 0,44 -0,97 0,12

Brezilya %3,2 -0,04 0,19 -0,13 -0,60 -0,50

Güney Afrika %4,3 -0,05 0,69 0,60 a.d. 0,47

Endonezya %2,5 -0,10 -0,07 -0,16 -0,30 -0,39

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 37,22 %8,3 -%28,2 -%30,1 -%40,3 -%43,6

Ham Petrol - WTI USD/varil 34,36 %10,4 -%27,2 -%30,7 -%40,1 -%43,7

Altın - USD / oz 1660,3 -%0,9 %1,0 %5,4 %11,2 %9,0

Gümüş - USD / t oz. 16,906 -%0,6 -%1,3 -%4,9 -%6,3 -%5,7

Commodity Bureau Index 396,01 %0,2 -%0,8 -%1,4 %3,2 -%1,4

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 14 (Eski No D:10) Beşiktaş-İSTANBUL

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. 

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

(0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

(0 224) 225 64 10

Girne

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup 

finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı 

sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla 

yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte 

elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu 

bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması 

ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları 

sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 

 

 


