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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Veri akışı açısından haftaya sakin bir başlangıç yapıyoruz. Bugün yurt içi ve yurt dışlı piyasalarda takip edilecek önemli 

bir veri akışı bulunmuyor.  

▪ Türk lirasındaki olumlu ayrışmanın etkisini sürdürmekte olduğunu ve USDTRY paritesinin de 6,90 seviyesi altına 

gerilemiş olduğunu görmekteyiz. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir 

hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Bugün 

Asya seansında 6,90 seviyesi altına inen USDTRY paritesi, bu sabah saatlerinde 6,8925 seviyesinden işlem görüyor.  

▪ Fed Başkanı Powell’ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği röportajın bir kısmı Pazar günü (dün) 

yayınlandı, Covid-19 aşısının zamanlamasına bağlı olarak ABD'nin ekonomik toparlanmasının 2021 yılının sonuna 

kadar uzayabileceği konusunda uyardı. Powell, “Bence ekonomi bu yılın ikinci yarısı boyunca istikrarlı bir şekilde 

toparlanacak. Ekonominin tamamen toparlanması için insanların tam güven duyması gerekir. Bunun için de aşının 

gelmesini beklemek gerekebilir.” şeklinde görüş bildirdi. Powell'ın röportajının tamamı bugün Washington saatiyle 

14:00’te yayınlanacak. 

▪ Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın 'AA' seviyesindeki ülke notunun görünümünü revize ederek 

'negatif'e indirdi. Fransa'da pandemi nedeniyle bu yıl kamu maliyesi ve ekonomik faaliyetlerde önemli kötüleşme 

bekleyen Fitch Ratings’in açıklamasında Fransa'nın genel mali borcunun GSYİH'ya olan oranının 2019'daki %3 

düzeyinden bu yıl %9,3’e yükselmesinin beklendiği belirtildi. 

▪ Huawei'ye yönelik yeni kısıtlamalar getiren ABD yönetimi, Huawei'nin ABD teknolojisi ve yazılımının kullanıldığı yarı 

iletken çip alımlarını engelleyeceklerini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ticaret Bakanlığınca alınan 

karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Huawei'nin Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığınca ekonomik kara listeye 

alındığına dikkati çeken Pompeo, şirketin üretimde ihtiyaç duyduğu için ABD yazılımı ve teknolojisine dayanan yarı 

iletken çip satın almaya devam ederek ABD yasalarını savuşturduğunu belirtti. 

▪ Fed, Finansal İstikrar Raporu’nun Mayıs 2020 sayısında, koronavirüs salgını ve ekonomiye yönelik görünümün 

belirsizliğine işaret ederek, finansal sektörün kırılganlıklarının kısa vadede büyük ihtimalle daha belirgin olacağını 

belirtti. Koronavirüs salgını ve buna karşı alınan önlemlerin mart ayının ortasından itibaren bazı ekonomik sektörleri 

durma noktasına getirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD’deki ekonomik faaliyetin benzeri görülmemiş bir hızda 

daraldığı ve işsizlik oranının Nisan’da %14,7'ye yükseldiği anımsatıldı. Bankacılık sektörü de dahil olmak üzere 

finansal kuruluşların sıkıntılar yaşayabileceği uyarısında bulunulan raporda, mevcut kırılganlıklara işaret edilerek, 

varlık fiyatlarının birçok piyasada oynak bir seyir izlediği aktarıldı. 

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 

 
Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı 

bulunmuyor.  
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

Geçtiğimiz hafta Cuma günkü bültenimizde, USDTRY paritesinin yükseliş kanalını aşağı yönlü kırması sonrasında sert satış 

baskılarına maruz kaldığını ve düşüş eğilimini halen daha koruduğunu belirtmiş, teknik gösterge ve formasyonlar kurun kısa 

vadede 6,90 seviyesi altını hedef alabileceğini işaret ettiğinin altını çizmiştik. Türk lirasındaki olumlu ayrışmanın etkisini 

sürdürmekte olduğunu ve USDTRY paritesinin bugün itibarıyla 6,90 seviyesi altına gerilemiş olduğunu görüyoruz. Hatırlanacağı 

üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü Reuters’ın Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile swap anlaşmalarına yönelik görüşmeler 

yaptığına ve ayrıca Katar ve Çin ile swap hacmini artırmaya ilişkin temaslarda bulunduğuna ilişkin yayınladığı haber, TL’deki 

değer kazanımının hızlanmasında etkili olmuştu. Geçtiğimiz hafta 6,9005 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, yeni 

haftanın ilk işlem gününde düşüşünü 6,90 seviyesi altına doğru hızlandırdı.  

Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en fazla 

değer kazanan para birimleri arasında yer aldığı görülüyor. Bugün Asya seansında 6,90 seviyesi altına inen USDTRY paritesi, bu 

sabah saatlerinde 6,8925 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 100,30 seviyesinden işlem gördüğünü ve yatay bir 

seyir izlediğini gözlemlemekteyiz. USDTRY paritesindeki düşüş eğiliminin korunduğunu görüyoruz. Teknik göstergelerin 

ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurdaki geri çekilmenin kısa vadede 6,85 seviyesine doğru devam edebileceği görüşündeyiz.     

Veri akışı açısından haftaya sakin bir başlangıç yapıyoruz. Bugün yurt içi ve yurt dışlı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri 

bulunmuyor. 
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EUR/USD 

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü kısa vadeli yükseliş kanalının altına sarkan EURUSD paritesi, söz konusu kanalı aşağı yönlü 

kırmakta başarısız oldu. Perşembe günü 1,0775 desteğine kadar gerilemesinin ardından kanal içerisinde geri dönüş yapan 

parite, aşağıdaki grafik üzerinden görülebileceği üzere Cuma günü kanal üzerinde tutunma çabası sergiledi.  1,0775 desteği 

üzerinde tutunmaya devam eden EURUSD paritesi, Cuma günü 1,0775 – 1,0850 seviyeleri arasında hareket etti. Parite yükseliş 

kanalı bünyesindeki hareketine kaldığı yerden devam etmekte.  

EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,0820 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergeler ve dört saatlik grafikte oluşan 

fiyat formasyonları EURUSD paritesinde kısa vadede yatay bir seyir oluşabileceğinin sinyalini veriyor.  Teknik seviyelere bakacak 

olursak: EURUSD paritesinde 1,0851 seviyesi direnç, 1,0815 seviyesi ise destek konumunda bulunuyor. 1,0851 direncinin yukarı 

yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,0890. 1,0815 desteğinin altına inilmesi durumunda ise bir sonraki 

destek seviyemiz 1,0775. 

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

 

 

 

 

EUR/USD 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Mayıs 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 5 
 

XAU/USD 

Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi bir süredir daralan üçgen formasyonu içerisinde hareket eden ons altın, 

geçtiğimiz hafta Perşembe günü bu formasyonu yukarı yönlü kırarak hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Cuma günü bu yükselişini 

daha da hızlandıran ve 1750 seviyesi üzerine ulaşan ons altın fiyatları, bugün Asya seansında ise yükselişini 1760 seviyesi 

üzerine taşıdı. Bir süredir sabah bültenlerimizde ons altındaki geri çekilme hareketlerinin alım fırsatı vermeye devam etmesini 

ve fiyatların önümüzdeki dönemde yeniden 1750 seviyesini hedef almasını beklediğimizi ifade ediyorduk.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1760 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüm itibarıyla global piyasalarda güvenli 

liman talebi yüksek seyretmeye devam ederken, yatırımcılar ons altına yönelmeye devam ediyor. Vaka sayılarına dönem dönem 

yaşanan düşüşler risk algısını olumlu etkiliyor olsa da, küresel çapta beklenen daralma ve koronavirüsün yarattığı belirsizlik 

etkisinin devam ediyor olması ile birlikte ons altına yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısı ile altın 

fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin korunmasını beklemekteyiz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurduğumuzda ons altın fiyatlarının kısa vadede 1750 seviyesi üzerindeki seyrini korumasını bekliyoruz.  

Bugün yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.  
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Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 2.864 %0,4 -%2,3 -%0,4 -%8,3 -%11,4

DAX 10.465 %1,2 -%4,0 -%1,5 -%20,8 -%21,0

FTSE 5.800 %1,0 -%2,3 %0,2 -%20,6 -%23,1

Nikkei 20.037 %0,5 -%1,2 %1,2 -%14,0 -%14,9

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 99.768 %0,6 %2,0 %1,6 -%6,6 -%12,8

Çin 2.868 %0,6 -%0,3 %1,7 -%0,8 -%5,4

Hindistan 31.098 -%1,2 -%2,7 -%2,8 -%23,8 -%25,5

Endonezya 4.508 %0,1 -%2,7 -%2,6 -%26,3 -%28,4

Rusya 2.594 %0,1 -%1,5 %2,3 -%11,3 -%14,8

Brezilya 77.557 -%1,8 -%3,4 -%1,8 -%27,0 -%32,9

Meksika 35.691 -%1,1 -%5,1 %2,7 -%17,7 -%18,0

Güney Afrika 49.629 %1,0 -%2,7 %1,0 -%12,1 -%13,1

Oynaklık Endeksleri

VIX 32 -%2,2 %14,0 -%21,9 %164,6 %131,4

EM VIX 35 -%0,9 %5,5 -%13,4 %92,0 %102,0

MOVE 57 -%4,3 -%1,5 -%19,8 -%8,4 -%3,0

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 6,9013 -%0,3 -%2,6 -%0,2 %20,1 %16,0

Brezilya 5,8562 %0,8 %2,1 %11,8 a.d. %45,3

Güney Afrika 18,59 %0,8 %1,3 -%0,6 %26,4 %32,8

Çin 7,1019 %0,1 %0,4 %0,5 %1,3 %2,0

Hindistan 75,5788 %0,0 %0,0 -%1,1 %5,3 %5,9

Endonezya 14860 -%0,2 -%0,4 -%4,6 %5,6 %7,2

CDS *

Türkiye 592,3 -14,2 -28,9 a.d. -89,9 179,1

Brezilya 349,3 -7,0 37,2 28,2 -27,7 76,1

Güney Afrika 405,6 -7,8 3,0 6,5 -13,3 26,1

Endonezya 204,6 -1,1 -2,4 -4,7 -12,6 a.d.

Rusya 179,3 -1,0 -10,5 a.d. -10,2 71,8

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

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

Hindistan %5,8 0,0 -0,2 -0,6 -0,7 -0,8

Endonezya %7,8 -0,1 -0,3 -0,2 0,8 0,7

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,9 -0,31 -0,41 -0,89 1,72 1,77

Brezilya %5,2 0,03 0,68 1,01 1,34 1,49

Güney Afrika %5,5 0,00 -0,26 -0,38 1,52 1,69

Endonezya %3,1 -0,04 -0,10 -0,33 0,07 0,16

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 32,5 %4,4 %4,9 %17,4 -%48,7 -%50,8

Ham Petrol - WTI USD/varil 29,43 %6,8 %19,0 %48,1 -%49,0 -%51,8

Altın - USD / oz 1756,3 %0,9 %2,5 %1,7 %19,6 %15,3

Gümüş - USD / t oz. 17,046 %5,6 %8,3 %9,9 %0,6 -%4,9

Commodity Bureau Index 362,99 -%0,3 %0,6 %3,3 -%7,1 -%9,6

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer
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Yatırım Merkezlerimiz 

(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

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 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

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

(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

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

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

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

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

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

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

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

 

 

 

 

 

 

 


