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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizinde (%24) herhangi 

bir değişiklik beklemiyoruz. Mevcut noktada baz senaryomuz Haziran ayında faiz indirimlerine başlanması yönünde.  Ancak 

faiz indirimlerine başlanmasının ertelenme riskinin daha ön planda olmaya başlandığını belirtebiliriz. Dolayısıyla politika 

faizine ilişkin beklenti patikamızı bugünkü toplantı karar notundaki unsurlara göre yeniden gözden geçireceğiz. 

▪ Dolar endeksi dün, euroda görülen sert düşüş hareketi ile birlikte yükseliş hareketini büyük ölçüde hızlandırdı. Endeks, 

euronun, Almanya ve Fransa’dan gelen zayıf veriler sonrasında değer kaybetmesi ile birlikte yükseliş hareketini 

hızlandırarak Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviye olan 98,18’i test etti. Euro Bölgesinden gelen zayıf verilerin yanı 

sıra, piyasadaki stop-loss pozisyonlarının çalışmasının da eurodaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor. 

▪ Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin ikinci güne taşınması ile birlikte USDTRY paritesinin de yükseliş eğilimini koruduğu 

görüldü. Kur dün 5,8921 seviyesini test ederek Ekim ortasından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. 

▪ Altın fiyatları, ABD'de hisse senedi piyasalarının beklenenden daha iyi gelen şirket karları ile rekor zirvelerde kapanması ve 

buna bağlı olarak altına gelen güvenli liman alımlarının azalması ile dört ayın en düşük seviyesi yakınında seyretmeye 

devam ediyor. Ons altın bu sabah saatlerinde 1275 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.  

▪ Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürüyor. Venezuela, Libya be Nijerya gibi bazı OPEC üyesi ülkelerde petrol üretiminde 

görülen aksaklıklar ve ABD'nin 2 Mayıs'ta sona erecek İran petrolüne yönelik yaptırımlara sağlanan ayrıcalıkları uzatmama 

kararı, petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketinin hızlanmasında büyük rol oynuyor. Petroldeki yükseliş eğilimi, TL üzerinde 

baskıyı artıran etmenlerden birini oluşturmakta. Brent petrol bu sabah saatlerinde varil başına 74,45$ seviyesinden işlem 

görüyor.  

▪ İngiltere Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Merkez Bankasının mevcut başkanı Mark Carney’in 

görevinin 31 Ocak 2020'de sona ermesinin ardından göreve gelecek yeni başkan için hazırlıklara başladığı bildirildi. Yurt 

dışı kaynaklar, başkanın adayları arasında bankanın başkan yardımcıları Ben Broadbent ve Andew Bailey’nin ve baş 

ekonomisti Andy Haldane’nin de bulunduğunu öne sürdü. 

▪ Japonya Merkez Bankası iki gün süren politika toplantısının ardından Asya seansında yaptığı açıklamada 10 yılık tahvil faizi 

hedeflemesinde ve faiz oranında değişikliğe gitmediğini belirtti. Merkez Bankası, faizi eksi -%0,1 seviyesinde, 10 yıllık tahvil 

faizi hedefini yaklaşık %0'da tuttu. Japonya Merkez Bankası Mart 2022 itibariyle ön gördüğü enflasyonun da %1,6 

olduğuna işaret etti ve %2'lik enflasyon hedefinin en azından 3 yıl boyunca tutmayacağını öngördüğünü belirtti. BoJ tarihi 

diplerdeki faizi 2020’nin bahar aylarına kadar sürdüreceğini belirterek ileriye dönük sözlü yönlendirmesini değiştirdi. 

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 

 
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30 200K 192K 

 
ABD Mart Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 %0,8 -%1,6 

 
ABD Mart Ayı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri 15:30 %0,2 -%0,1 

 
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos’un Konuşması 15:30   
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Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Dolar endeksi dün, euroda görülen sert düşüş hareketi ile birlikte yükseliş hareketini büyük ölçüde hızlandırdı. Endeks, 

euronun, Almanya ve Fransa’dan gelen zayıf veriler sonrasında değer kaybetmesi ile birlikte yükseliş hareketini hızlandırarak 

Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviye olan 98,18’i test etti. Euro Bölgesinden gelen zayıf verilerin yanı sıra, piyasadaki stop-

loss pozisyonlarının çalışmasının da eurodaki gerilemede etkili olduğu belirtiliyor. Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin ikinci 

güne taşınması ile birlikte USDTRY paritesinin de yükseliş eğilimini koruduğu görüldü. Kur dün 5,8921 seviyesini test ederek 

Ekim ortasında n bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.  

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,88 seviyesi civarında hareket ediyor. Dolar endeksi 98 seviyesi üzerinde tutunmaya 

devam ederken, Türk lirasının ise gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrışmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bu 

noktada, dolar endeksindeki yükseliş hareketinin ve TL’deki negatif ayrışmanın devam ediyor olması ile birlikte, kurdaki yükseliş 

hareketinin de sürebileceği görüşündeyiz. Teknik göstergeler kurun kısa vadede 5,90 – 5,95 bandını hedef alabileceğini işaret 

ediyor. 

Bugün yurt içi piyasalarda PPK toplantı kararı takip edilecek. Bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında 

politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizinde (%24) herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Mevcut noktada baz senaryomuz 

Haziran ayında faiz indirimlerine başlanması yönünde.  Ancak faiz indirimlerine başlanmasının ertelenme riskinin daha ön 

planda olmaya başlandığını belirtebiliriz. Dolayısıyla politika faizine ilişkin beklenti patikamızı bugünkü toplantı karar notundaki 

unsurlara göre yeniden gözden geçireceğiz. Yurt dışında ise ABD’den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri verileri ve Avrupa 

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos’un konuşması yakından takip edilecek.  

 

 

 

 

USD/TL 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Nisan 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 4 
 

EUR/USD  

Dün sabahki bültenimizde, Euro Bölgesi ekonomilerine yönelik artan riskler, ECB’nin parasal teşviklere devam etme kararı ve 

Fed cephesindeki yumuşak tonunun dolar endeksi üzerinde büyük ölçüde fiyatlanmış olması ile birlikte EURUSD paritesindeki 

yükseliş hareketlerinin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğini belirtmiş, paritenin yeniden 1,12 seviyesi altını 

hedef almasını beklediğimizi ifade etmiştik. Dün euroda görülen sert satış baskısı ve beraberinde dolar endeksinde hızlanan 

yükseliş hareketi ile birlikte parite yeniden 1,12 seviyesi altına inerek 1,1141 seviyesine geriledi ve Haziran 2017’den buyana en 

düşük seviyeyi gördü. Euro, Almanya ve Fransa’dan gelen zayıf veriler sonrasında değer kaybederken, piyasadaki stop-loss 

pozisyonlarının çalışmasının da eurodaki gerilemede etkili olduğu belirtildi.  

Dün 1,1141 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, bu sabah saatlerinde 1,1150 seviyesinin hemen üzerinde hareket 

ediyor. Bu noktada, eurodaki düşüşün ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin korunuyor olması ile birlikte paritedeki geri 

çekilmenin de kısa vadede devam edebileceğini düşünmekteyiz. Teknik göstergeler paritendeki geri çekilmenin önümüzdeki 

dönemde 1,10 seviyesini hedef alabileceğini işaret ediyor.  

Bugün ABD’den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos’un 

konuşması yakından takip edilecek.  
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XAU/USD  

Altın fiyatları, ABD'de hisse senedi piyasalarının beklenenden daha iyi gelen şirket karları ile rekor zirvelerde kapanması ve 

buna bağlı olarak altına gelen güvenli liman alımlarının azalması ile dört ayın en düşük seviyesi yakınında seyretmeye devam 

ediyor. Ayrıca altındaki gerilemede, dolar endeksindeki yükseliş hareketi de büyük rol oynuyor. Altın fiyatları her ne kadar dün 

kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1266’lı seviyelerden 1278 seviyesi üzerine yükselmiş olsa da, genel gidişat açısından görece 

zayıf seyrin devam ettiğini belirtebiliriz. 

Ons altın bu sabah saatlerinde 1275 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler altın fiyatlarının 

kayıplarını telafi etmeye devam edebileceğini ve kısa vadede 1280 seviyesini hedef alabileceğini işaret ediyor. Altın 

fiyatlarındaki düşüş hareketlerinin alım fırsatı vermesini beklediğimizi ve 1300 seviyesi altındaki hareketlerin uzun soluklu 

olmayacağı görüşümüzü bültenlerimizde sıklıkla belirtmekteyiz. Söz konusu görüşümüzü orta – uzun vadeli olarak korumakla 

birlikte, mevcut yüksek risk iştahı ortamının ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altın fiyatlarını kısa vadede baskı altında 

tutabileceğini düşünüyoruz. Ancak orta – uzun vadede 1300 seviyesi altındaki seyrin kalıcı olmasını beklememekle birlikte 

altının önümüzdeki dönemde yeniden 1300 seviyesi üzerine yerleşeceği görüşündeyiz.  

Bugün ABD’den gelecek olan dayanıklı mal siparişleri verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos’un 

konuşması yakından takip edilecek.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.927 -%0,2 %0,7 %4,6 %8,2 %16,8

DAX 12.313 %0,6 %2,4 %8,5 %8,9 %16,6

FTSE 7.472 -%0,7 %0,5 %4,1 %6,7 %11,1

Nikkei 22.200 %0,4 %0,8 %6,2 %4,7 %11,3

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 96.142 %0,2 -%0,7 -%3,2 %2,6 %5,3

Çin 3.202 -%0,7 -%2,2 %4,5 %22,1 %27,5

Hindistan 39.055 %0,1 -%0,4 %3,4 %16,1 %8,4

Endonezya 6.448 -%0,7 -%1,3 -%0,2 %11,2 %3,3

Rusya 2.579 -%0,3 %0,4 %3,3 %10,6 %8,9

Brezilya 95.045 -%0,9 %0,8 %1,5 %13,0 %8,1

Meksika 45.045 -%0,2 %0,9 %5,5 -%2,7 %8,2

Güney Afrika 59.103 -%0,7 %1,5 %6,7 %14,5 %12,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 13 %7,0 %4,3 -%20,3 -%47,9 %19,0

EM VIX 16 %3,8 %6,7 -%15,0 -%48,5 %0,3

MOVE 51 %1,5 %3,8 -%3,3 -%12,4 %8,4

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,8734 %0,8 %2,3 %2,0 %3,0 %54,6

Brezilya 3,9922 %1,8 %1,3 %2,2 %6,9 %20,7

Güney Afrika 14,4358 %1,3 %3,2 -%0,4 -%0,9 %16,6

Çin 6,7219 -%0,1 %0,5 %0,1 -%3,2 %3,3

Hindistan 69,8675 %0,3 a.d. %1,3 -%4,5 %9,4

Endonezya 14104 %0,2 a.d. -%0,4 -%7,2 %4,0

CDS *

Türkiye 438,8 4,1 8,4 24,7 -83,8 30,1

Brezilya 171,8 2,1 -1,1 -5,0 -40,8 7,7

Güney Afrika 185,7 3,6 3,5 -21,5 -29,8 2,4

Endonezya 91,6 -0,7 a.d. a.d. -33,6 16,4

Rusya 127,3 -0,6 -1,4 -5,5 -19,8 2,1

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %18,3 a.d. 1,2 1,8 -1,1 6,6

Brezilya %9,0 0,1 0,0 -0,2 -1,5 -1,3

Hindistan %7,4 0,0 a.d. 0,1 -0,4 0,1

Endonezya %7,7 0,0 a.d. 0,1 -0,9 1,4

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %8,0 a.d. 0,47 0,61 0,50 a.d.

Brezilya %5,3 -0,12 -0,03 -0,06 -0,23 0,73

Güney Afrika %4,8 0,01 -0,27 -0,28 -0,31 0,32

Endonezya %3,9 -0,03 a.d. -0,06 -0,98 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 74,57 %0,1 %4,1 %11,2 -%2,1 %11,5

Ham Petrol - WTI USD/varil 65,89 -%0,6 %3,3 %11,6 -%1,4 %9,1

Altın - USD / oz 1275,5 %0,5 %0,3 -%2,8 %3,9 -%2,6

Gümüş - USD / t oz. 14,916 %0,8 -%0,2 -%2,8 %1,6 -%13,0

Commodity Bureau Index 421,12 -%0,4 -%1,0 -%0,8 %1,4 -%2,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

 

 

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

(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

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

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

(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 4605

Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. 

Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok 

Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-

Beşiktaş/İSTANBUL

(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
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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. 

 

 

 

 

 


