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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ Dolar endeksindeki düşüş eğilimi dün gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Geri çekilme hareketine devam eden 

endeks, dün öğle saatlerinde 97,95 seviyesinden düşüşe geçerek 97,967 seviyesine kadar indi.  

▪ ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde sona yaklaşıldığına yönelik son dönemde gelen haber akışı, 

piyasalardaki risk algısını önemli ölçüde iyileştirmiş durumda. En son Cumartesi günü taraflar arasında gerçekleşen 

telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, her iki tarafın da ticaret görüşmelerini yakın ilişki içinde sürdürme 

konusunda anlaştıkları söylendi. Bununla birlikte yüksek iştahı halen daha etkisini sürdürmekte. ABD’de borsalar rekor 

tazelemeye devam ederken, gelişmekte olan ülke piyasalarında da pozitif bir seyrin olduğu görülüyor.  

▪ ABD'de hisse senetleri ticaret ilişkilerinde sona yaklaşıldığına dair sinyallerle yeni haftanın ilk işlem gününde rekor 

kırmaya devam etti.  Kapanışta Dow Jones endeksi %0,11 yükselişle 28.036,22 puana yükselerek rekor tazelerken, 

S&P 500 endeksi de günü %0,05 kazançla 3.122,03 puandan tamamladı ve yeni bir rekora imza attı. Nasdaq endeksi 

ise %0,11 artışla 8.549,94 seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirerek rekor kırmayı sürdürdü. 

▪ Dün gelişen ülke para birimlerinde olumlu bir seyir söz konusuydu. ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerine 

yönelik olumlu haber akışının devam etmesi küresel risk iştahını olumlu etkilerken, dolar endeksindeki gerilemenin 

sürmesi de gelişen ülke para birimlerindeki kazançlarını hızlandırdı. Bununla birlikte USDTRY paritesi de 5,74 seviyesi 

üzerinden düşüşe geçerek son iki haftanın en düşük seviyesi olan 5,7064 seviyesine geriledi.  

▪ Fed Başkanı Jerome Powell, dün Beyaz Saray’da, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile 

görüştü. Fed'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede ekonomi, büyüme ve istihdam konuları ele alındı. ABD Başkanı 

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, dünkü toplantıda Powell’a, ABD’de faiz oranlarının diğer 

gelişmiş ülkelere nazaran çok yüksek olduğunu ve ABD’de faizlerinde diğer ülkelerden daha düşük olması gerektiğini 

söylediğini ifade etti. 

▪ Bu yıl FOMC’nin üç faiz indirimi hamlesine de arşı çıkan ve aleyhte oy kullanan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 

şu anki faiz oranlarının ABD ekonomisi için uygun olduğunu ve Fed'in ekonomiyi izlemeye ara vermesi gerektiğini 

bildirdi.  Mester, "Politikanın şimdi ekonomiye göre iyi ayarlanmış olduğunu düşünüyoruz ve bu politikada herhangi 

bir düzenlemeye gerek olup olmadığını görmek için ileriye dönük verilere bakacağız. İyi bir noktadayız" dedi.  

▪ Beyaz Saray'ın eski Ekonomi Danışmanı Cohn, 15 Aralık'ta devreye girmesi öngörülen tarifelerin ticaret anlaşmasının 

önünde engel olacağını düşündüğünü söyledi. 

▪ Cuma günü Türkiye saatiyle 11:00’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Frankfurt’ta konuşma yapacak.  

 

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 Ekim Ayı Yapı Ruhsatları  16:30 1390K 3-1391K 

 
ABD Ekim Ayı Konut Başlangıçları  16:30 1315K 1256K 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL   

Dün TL varlıklar değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de olumlu bir performans sergilediği görüldü. Son 

dönemde ADB – Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik olumlu haber akışının devam ediyor olması küresel risk algısını ve 

borsaları olumlu etkiliyor ve riskli varlıkların talep görmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra dolar endeksinde etkili olan geri çekilme 

de gelişen ülke para birimlerindeki primlenmeleri hızlandıran faktörlerin başında yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile birlikte 

dün düşüşünü ikinci güne taşıyan USDTRY paritesi, 5,74 seviyesi üzerinden düşüşe geçerek son iki haftanın en düşük seviyesi 

olan 5,7064 seviyesine geriledi. 

USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 5,7395 seviyesinden işlem görüyor. Teknik görünüme bakacak olursak: USDTRY paritesi 

dün yaşadığı geri çekilme ile birlikte 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi ve bu ortalama çizgisini test etti. Ancak, 

200 günlük hareketli ortalamanın güçlü destek görevi görmeye devam ettiği görüldü. Öyle ki kur, hareketli ortalama çizgisi 

altında bir günlük kapanış gerçekleştiremedi ve ortalamayı aşağı yönlü kırmayı başaramadı. Bununla birlikte ortalama çizgisi 

civarında düşüş eğiliminin zayıfladığını ve kurun yönünü yeniden yukarı çevirdiğini gördük (aşağıdaki grafik üzerinden ortalama 

çizgisi (kırmızı) ve kur hareketi görülebilir). 200 günlük hareketli ortalama Ağustos ayı orasından bu yana güçlü destek görevi 

görmeye devam ediyor ve USDTRY paritesi de bu uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu noktada kurun, 

bugün itibarıyla 5,7130 seviyesine denk gele 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyoruz. 

Dolayısı ile kurun 200-günlük ortalamanın altına sarksa bile bu çizginin altında bir günlük kapanış gerçekleştirmesini 

beklemiyoruz. Bugün içerisinde, bir süredir etkili olan 5,70 – 5,80 seviyeleri arasındaki bant hareketinin sürmesini beklemekteyiz.  

Bugün yurt içi piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve ABD 

Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri izlenecek. 
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EUR/USD 

Dolar endeksindeki düşüş eğilimi dün gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Geri çekilme hareketine devam eden endeks, dün öğle 

saatlerinde 97,95 seviyesinden düşüşe geçerek 97,967 seviyesine kadar indi. Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta Perşembe 

gününden bu yana etkili olan geri çekilme hareketi, EURUSD paritesinin de kayıplarının bir kısmını telafi etmesini ve yukarı yönlü 

bir düzeltme hareketi gerçekleştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte kısa vadeli yükseliş eğilimini dün gün içerisinde de devam 

ettiren EURUSD paritesi, dün akşam saatlerinde 1,1092 seviyesine kadar yükseldi. 

Parite bu sabah saatlerinde 1,1077 seviyesinden işlem görüyor. Bu noktada, dolar endeksindeki gerileme nedeniyle paritenin bir 

süre daha görece güçlü bir seyir izlemesi söz konusu olabilir. Ancak EURUSD paritesinde mevcut yükselişin kalıcı olmasını 

beklememekle birlikte, aksine, bu yükseliş eğilimlerinin satış fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Teknik gösterge ve formasyonlar, 

paritede aşağı yönlü eğilimin daha ön planda olduğunun sinyalini veriyor. ECB’nin güvercin tavrını koruması ve yeni Başkanı 

Christine Lagarde’ın gelişi ile birlikte 2020’de farklı bir koordinasyonla maliye politikasının çok daha ön planda olması bekleniyor. 

Bu da, euro üzerindeki aşağı yönlü eğilimin orta vadede etkisini koruyabileceği anlamını taşımakta. Dolaysı ile hem teknik hem 

de temel dinamikler paritedeki gerilemenin devam edebileceğinin işaretini veriyor. Bu doğrultuda, teknik görünüm çerçevesinde 

EURUSD paritesinin: 

➢ 1,1170 seviyesi üzerinde çıkmasını beklememekteyiz. 

➢ Önümüzdeki dönemde yeniden 1,10 seviyesi altına gerileyebileceği ve ardından 1,0950 – 1,0975 bandını hedef alacak 

şekilde düşüş hareketini sürdürebileceği görüşündeyiz.  

➢ Bugün içerisinde 1,1050 – 1,11 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz. 

Bugün ABD’den gelecek olan Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri takip edilecek. 
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XAU/USD 

Nisan – Eylül yükselişinin Fibonacci %38,2’lik düzeltme seviyesine denk gelen 1450 seviyesi üzerinde tutunmayı başaran ons altın, 

beklediğimiz yukarı yönlü hareketi gerçekleştirerek 1470 seviyesi üzerinde kadar çıktı. ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmelerine 

yönelik gelen olumlu haber akışı risk iştahını iyileştirerek güvenli liman talebini azaltsa da, dolar endeksinde geçtiğimiz hafta 

Perşembe gününden bu yana etkili olan gerileme ons altın fiyatlarındaki kayıpların bir kısmının telafi edilmesini sağladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1472 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin ve formasyonları 

verdikleri sinyaller çerçevesinde, ons altın fiyatlarının kısa vadede 1450 – 1485 seviyeleri arasında hareket edebileceği 

görüşündeyiz. Ancak orta – uzun vadeli görünümde altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam etmesini 

bekliyoruz. ABD – Çin arasındaki görüşmelere yönelik mevcut haber akışının her an sekteye uğrayabileceği ihtimali (aynı 2019 

yılının ilk aylarında olduğu gibi), Brexit sürecine yönelik belirsizliklerin varlığını koruyor olması, küresel büyümeye yönelik endişeli 

hava ve küresel altın talebinin güçlü seyretmeye devam etmesi, altına olan talebin güçlü seyretmeye devam etmesine ve geri 

çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmasına neden olabilir. Cuma akşamı açıklanan CFTC COT raporlarına göre Altın ETF’lerinde 

net yatırımcı pozisyonu hafif azalsa da piyasa geneli yön eğilimi %85 uzun pozisyon seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu 

nedenle ons altının 1500 seviyesi altındaki hareketlerinin alım fırsatı vermeye devam etmesini bekliyoruz.  

Bugün ABD’den gelecek olan Ekim Ayı Yapı Ruhsatları ve Ekim Ayı Konut Başlangıçları verileri 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 3.122 %0,1 %1,1 %4,5 %9,2 %24,5

DAX 13.207 -%0,3 %0,1 %4,5 %7,9 %25,1

FTSE 7.308 %0,1 -%0,3 %2,2 -%0,6 %8,6

Nikkei 23.417 -%0,4 -%0,8 %3,7 %9,8 %16,5

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 106.846 %1,4 %3,6 %8,6 %23,1 %17,1

Çin 2.909 %0,5 %0,3 -%0,5 %1,4 %17,2

Hindistan 40.284 %0,2 %0,0 %2,7 %6,4 %11,9

Endonezya 6.123 %0,2 -%0,8 -%1,0 %5,3 -%1,0

Rusya 2.924 -%0,4 -%1,2 %6,2 %13,5 %23,4

Brezilya 106.269 -%0,3 -%1,3 %1,5 %18,1 %20,9

Meksika 43.392 %0,5 -%0,7 %0,5 -%0,1 %4,2

Güney Afrika 56.467 %0,7 %0,5 %1,3 %0,5 %7,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 12 %3,4 -%1,8 -%12,6 -%21,9 -%51,0

EM VIX 18 -%2,2 -%6,4 %12,4 -%17,8 -%28,7

MOVE 62 -%3,8 -%4,3 -%22,9 %7,5 -%7,3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5,7357 -%0,2 -%0,6 -%0,9 -%5,3 %8,4

Brezilya 4,2087 a.d. %1,5 %2,3 %2,7 %8,6

Güney Afrika 14,8134 %0,7 -%0,5 %0,2 %2,7 %3,3

Çin 7,0261 %0,3 %0,2 -%0,8 %1,6 a.d.

Hindistan 71,845 %0,1 %0,5 %1,0 %2,3 %3,0

Endonezya 14081 %0,0 %0,1 -%0,5 -%2,6 -%2,1

CDS *

Türkiye 305,4 -3,1 -9,3 -57,5 -79,5 10,5

Brezilya 122,7 0,8 4,2 -12,1 -45,6 -2,6

Güney Afrika 182,2 0,6 1,9 -0,7 -3,1 4,6

Endonezya 72,0 -1,0 -0,2 -9,3 -11,1 8,8

Rusya 70,6 -0,4 -0,7 -4,6 -27,2 -1,2

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %12,4 -0,1 -0,4 -3,2 -7,1 -4,0

Brezilya %6,7 a.d. 0,1 0,2 -2,4 -3,5

Hindistan %6,5 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,9

Endonezya %7,0 0,0 0,0 -0,1 -1,0 -1,0

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %6,1 -0,05 a.d. -0,76 -1,93 a.d.

Brezilya %3,9 0,01 a.d. -0,01 -1,26 -1,28

Güney Afrika %4,0 0,01 -0,06 0,00 -0,80 -1,12

Endonezya %3,0 0,01 a.d. 0,07 -0,90 -1,55

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 62,44 -%1,4 %0,4 %5,1 -%13,5 %16,1

Ham Petrol - WTI USD/varil 57,05 -%1,2 %0,3 %6,1 -%9,1 %25,6

Altın - USD / oz 1471,9 %0,2 %1,0 -%1,1 %15,4 %14,9

Gümüş - USD / t oz. 17 %0,3 %1,2 -%3,3 %18,5 %9,4

Commodity Bureau Index 388,91 -%0,5 -%0,6 -%0,8 -%5,7 -%5,0

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 


