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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları 
▪ İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu hafta siyasetçilerle görüşüp gelecek Salı'ya kadar yeni bir anlaşma ile parlamentonun 

karşısına çıkması bekleniyor. Başbakan, revize edilmiş yeni anlaşma ile milletvekillerini desteğini arayacak. Birleşik Krallık'ın 

AB üyeliği ise mevcut şartlarda 29 Mart itibarıyla sonlanacak. Piyasalarda ise, Parlamento kararlarının Brexit’in ertelenmesi 

veya iptal edilmesinin yolunu açma yönünde olması ile birlikte sterlinin değer kazanmakta olduğunu görüyoruz.  

▪ Financial Times’da, Trump hükümetinin, önümüzdeki hafta ABD – Çin arasında geçekleşecek olan ticaret müzakereleri 

öncesinde Çin’in bu hafta ön hazırlık amacıyla görüşme yapma talebini reddettiğine yönelik çıkan haber piyasalardaki risk 

algısını bozdu. Her ne kadar Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow bu haberin doğru olmadığını belirtmiş olsa da, 

piyasalardaki yüksek hassasiyet nedeniyle söz konusu haber akışının dolar endeksi üzerinde etkili olduğu görüldü. 

▪ Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika toplantısının ardından, piyasa beklentileri dahilinde, faiz oranında değişikliğe 

gitmeyerek -%0,1 seviyesinde sabit bıraktı. BOJ, enflasyon görünümünü ise bir kez daha düşürdü ve düşük petrol fiyatlarını 

temel sebep göstererek 2019 yılı enflasyon tahminini %1,4 seviyesinden %0,9'a çekti. 

▪ Japonya'nın ihracatı Aralık'ta beklenenden fazla düşerek dört ayda ikinci kez gerileme kaydetti. Japonya’dan gelen bu veri, 

büyümesi büyük ölçüde ihracata dayalı olan Japonya’da, Çin'in zayıflayan talebi ve ticaret savaşına ilişkin risklerin görünümü 

olumsuz etkilediğinin altını çizdi.  

▪ Çin Merkez Bankası (PBOC), küçük ölçekli işletmelere kredi verilmesini teşvik etmek ve Bahar Festivali öncesi yükselen nakit 

talebini karşılamak için orta vadeli borçlanma imkanıyla nitelikli ticari bankalara, ticari bankalara ve şehir ticari bankalarına 

%3,15 faizle 257,5 milyar yuan (38 milyar dolar) likidite sağladı. Yuanın PBOC’nın bu genişlemeci hareketine rağmen, 

ekonomik yavaşlamaya yönelik alınan önlemlerin yarattığı iyimserlik ile birlikte yükseliş kaydettiğini görmekteyiz.  

▪ Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,5’e, 2020 yılı için de %3,6’ya çekti. Pazartesi 

günü Çin’den gelen büyüme verisinin yaklaşık son 30 yılın en düşük büyümesine işaret etmesinin ardından IMF’nin küresel 

büyümeye yönelik tahminleri aşağı yönlü revize etmesi küresel borsalardaki görünümün yeniden bozulmasına yol açarken, 

ons altın ve ABD’de 10 yıllık tahvilin değer kazandığını gördük.  

▪ Gelişen piyasa hisse senedi ve tahvillerine yatırım yapan exchange traded fonlara (ETF) geçtiğimiz hafta ardı ardına 14. kez 

giriş gerçekleşti.  

▪ ABD 10 yıllık tahvil faizleri, piyasalarda yeniden bozulma gösteren risk algısı ile birlikte %2,7270 seviyesine inerken, ons altın 

fiyatları 1280 seviyesi altından 1285 seviyesi üzerine doğru yükselişe geçti.  

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 Kasım Konut Fiyat Endeksi 17:00 %0,3 %0,3 

 
ABD Ocak Ayı Richmond Fed İmalat Endeksi 18:00 -2 -8 

 
Euro Bölgesi Ocak Ayı Tüketici Güveni 18:00 -6,5 -6,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ocak 2019 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 3 
 

Döviz & Emtia Analizleri 

USD/TL  

Dolar endeksindeki görece yatay seyrin devam ediyor olması ve Türk lirasının bir süredir sağladığı yüksek carry-trade avantajı ile 

birlikte diğer gelişen ülke para birimlerinden olumlu ayrışmaya devam etmesi ile birlikte USDTRY paritesinin de 5,32 – 5,37 

seviyeleri arasındaki bant hareketine devam etmekte olduğunu görüyoruz. Kurdaki kısa vadeli teknik görünüme bakacak olursak: 

Birkaç gündür sabah bültenlerimizde, kurun kısa vadeli yükseliş kanalının alt bandındaki tutunma çabasının sürdüğünü ve kanal 

içerisindeki hareketin devamı halinde kurdaki geri çekilmenin 5,32 seviyesi civarında durulabileceğini belirtiyoruz. Aşağıdaki 

grafik üzerinden kurun kanal sınırındaki hareketi görülebilir. Teknik göstergeler, kurun kanalın alt sınırına denk gelen 5,32 – 5,34 

bandından yukarı yönlü bir zıplama yapabileceğini ve kanal içerisindeki hareketini sürdürebileceğini işaret etmeye devam ediyor. 

Bununla birlikte kurun 5,32 seviyesi altında kalıcı bir hareket sergilemesini beklememekle birlikte, geçtiğimiz haftaki PPK toplantısı 

sonrasında başlayan düşüş hareketinin 5,32 – 5,34 bandından etkisini yitirmesini ve kurun kısa vadede yeniden 5,40 üzerini hedef 

almasını beklemekteyiz. Ancak 5,32 seviyesinin aşağı yönlü kalıcı olarak kırılması durumunda ise kurdaki düşüş hareketinin 5,30 

altına doğru hızlanabileceğini de bu noktada belirtmek gerekir.   
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EUR/USD  

20 haftalık hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmakta başarısız olan ve beklediğimiz düşüş hareketini gerçekleştirerek 1,14 

seviyesi altına gerileyen ve beklediğimiz teknik düzeltmeyi gerçekleştiren EURUSD paritesi, bu sabah saatleri itibarıyla Kasım 

ayının başından bu yana sürdürmekte olduğu yükseliş kanalının alt sınırında hareket ediyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de 

görülebileceği gibi, EURUSD paritesi günlük grafiğindeki kanalının hemen alt çizgisi üzerinde seyrediyor ve bu noktada teknik 

göstergelerin de aşırı satım sinyalleri verdiğini ve paritenin bu sınırından yönünü yukarı çevirebileceğini işret ettiğini görmekteyiz. 

Dolayısı ile paritenin bir süre 1,1340 – 1,1380 seviyeleri arasında yatay bir seyir izlemesini ve kanal sınırında tutunması durumunda 

kısa vadede yeniden 1,15 seviyesine doğru yükselişe geçmesini beklemekteyiz.  
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XAU/USD  

Pazartesi Çin’den gelen büyüme verisinin yaklaşık son 30 yılın en düşük büyümesini işaret etmesinin ardından IMF’in de küresel 

büyüme tahminlerini aşağı çekmesi, küresel ticaret savaşanlarına yönelik çözüm arayışının olduğu ve küresel risk algısının oldukça 

kırılgan olduğu mevcut ortamda güvenli liman görünümündeki varlıkların değer kazanmasını sağladı. Yeni yılın ilk haftasında risk 

algısındaki sert düşüş ile altın ve ABD tahvillerinde sert bir yükseliş yaşanmış, ancak bu yükseliş son günlerde yerini gerilemeye 

bırakmıştı.  Ancak bugün itibariyle, Pazartesi günkü bültenimizde de belirttiğimiz üzere, altının ve diğer güvenli liman 

görünümündeki varlıkların yeniden yükseliş çabası içerisinde olduğu görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, piyasalarda yeniden 

bozulma gösteren risk algısı ile birlikte %2,7270 seviyesine inerken, ons altın fiyatları 1280 seviyesi altından 1285 seviyesi üzerine 

doğru yükselişe geçti. Piyasalarda varlığını korumakta olan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin yanı sıra, küresel büyümeye 

yönelik gelen negatif sinyallerin devam etme ihtimali ile birlikte güvenli liman talebinin önümüzdeki dönemde güçlü kalamaya 

devam edeceği görüşündeyiz. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler ile birlikte 2019 başından bu yana yatırımcıların güvenli 

limanlara yönelmeye başladığını görmekteyiz. Ticaret savaşlarının yarattığı küresel resesyon kaygıları ile birlikte özellikle 

Avrupa’da güvenli liman alımları artıyor. SPDR Gold Trust ETF’inde varlıkların büyüklüğü yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine 

ulaşmış durumda. Ayrıca, küresel bazda altına dayalı ETF’lerdeki alımların 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış 

olduğu görülüyor. Diğer taraftan, ABD cephesinde FOMC üyelerinin faiz artırımı konusunda daha sabırlı ve yavaş davranacak 

olması da dolar endeksindeki yükseliş hareketlerinin baskılanmasına neden olurken, altındaki yükseliş hareketlerini destekliyor. 

Tüm bunların yanı sıra, Çin ve Hindistan’ın fiziki talebinin de yükselişte olduğunu ve Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre 

küresel merkez bankalarının da altın alımlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Tüm bu faktörlerin etkisi ile birlikte altının 1300 

seviyesi üzerini hedef alacağına yönelik beklentimizi korumaktayız. 1300 seviyesinin aşılması durumunda ise altındaki yükselişin 

ilk etapta 1325 – 1330 hedef olacak şekilde hızlanacağı görüşündeyiz.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2,633 -%1.4 %1.9 %8.9 -%6.2 %5.0

DAX 11,090 -%0.4 %1.8 %4.3 -%11.6 %5.0

FTSE 6,901 -%1.0 %0.1 %2.7 -%9.9 %2.6

Nikkei 20,623 %0.0 %0.8 %2.2 -%8.0 %3.0

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99,677 %1.8 %7.0 %8.5 %4.6 %9.2

Çin 2,580 %0.1 %0.4 %2.6 -%9.7 %3.5

Hindistan 36,445 %0.1 %0.5 %2.1 -%0.6 %1.2

Endonezya 6,469 %0.1 %1.0 %5.1 %9.5 %4.6

Rusya 2,469 %0.0 %1.2 %5.2 %9.2 %4.2

Brezilya 95,103 -%0.9 %1.1 %11.0 %21.9 %8.2

Meksika 43,768 -%0.6 %0.4 %5.5 -%10.4 %5.1

Güney Afrika 54,078 -%0.1 %1.0 %5.1 -%4.4 %2.5

Oynaklık Endeksleri

VIX 21 a.d. %11.8 -%30.9 %61.7 %88.4

EM VIX 21 a.d. %7.1 -%18.8 %23.5 %31.6

MOVE 55 a.d. %3.1 -%11.3 %11.4 %17.3

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 5.3413 %0.4 -%1.9 %0.5 %11.4 %40.6

Brezilya 3.8047 %1.2 %2.3 -%2.4 %1.0 %15.0

Güney Afrika 13.9732 %1.1 %1.7 -%4.6 %4.2 %12.8

Çin 6.808 %0.1 %0.7 -%1.4 %0.6 %4.6

Hindistan 71.4425 %0.2 %0.6 %1.8 %3.8 %11.9

Endonezya 14220 -%0.1 %0.9 -%2.3 -%1.8 %4.8

CDS *

Türkiye 336.8 3.5 -37.5 4.2 81.8 0.9

Brezilya 175.1 3.0 -10.5 -27.3 -17.6 -12.1

Güney Afrika 202.9 4.3 -4.8 -19.6 33.0 -13.2

Endonezya 123.8 0.9 -5.8 -10.5 29.7 -4.0

Rusya 133.3 1.0 -7.8 -12.5 17.0 -16.6

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %16.0 0.0 -0.4 -0.8 -1.4 4.3

Brezilya %9.1 0.1 -0.1 -0.3 -1.9 -1.2

Hindistan %7.3 0.0 0.1 0.0 -0.5 0.0

Endonezya %8.1 0.0 0.1 0.1 0.2 1.8

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7.0 0.04 -0.38 -0.18 0.05 a.d.

Brezilya %5.6 a.d. -0.09 0.43 0.16 1.07

Güney Afrika %5.1 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.62

Endonezya %4.4 a.d. -0.05 -0.18 0.11 a.d.

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 61.5 -%2.0 %1.4 %14.3 -%15.8 -%8.0

Ham Petrol - WTI USD/varil 52.57 a.d. %0.9 %15.3 -%25.4 -%13.0

Altın - USD / oz 1283.4 a.d. -%0.4 %2.4 %4.2 -%2.0

Gümüş - USD / t oz. 15.325 a.d. -%1.9 %5.1 -%1.1 -%10.6

Commodity Bureau Index 410.1 a.d. -%0.3 -%0.2 -%5.1 -%5.1

* 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. 

 

 

 

 


