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Tahvil:     

 Koronavirüsünün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla dün 
Fed yeni önlemler açıkladı. Fed, eyalet ve şehir yönetimlerine US$ 500 
milyara kadar kaynak sağlayacak, A.B.D.’de küçük ve orta ölçekli 
şirketlere US$ 850 milyara kadar kredi verecek. A.B.D. tahvillerinin büyük 
kısmında faiz oranları, Fed kararının ve haftalık işsizlik maaşı 
başvurularının yüksek gelmesinin ardından geriledi.  

Döviz:  

 Dün gerçekleştirilen OPEC ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu 
OPEC+ toplantısında, günlük üretimi 10 milyon varil azaltacak bir 
anlaşmaya varıldı, ancak nihai anlaşmaya varılması için buna karşı çıkan 
Meksika’nın da ikna edilmesi gerekiyor. Bugün A.B.D.’de ve birçok Avrupa 
ülkesinde piyasaların tatil olması nedeniyle döviz piyasalarında işlem 
hacmi düşük kalacak. EUR/USD paritesi günün büyük kısmında 1.0930-
1.0980 bandı içinde hareket edebilir.  

 USD/TRY kurunda ilk öne çıkan destek 6.6500 seviyesinde bulunuyor. 
Direnç olarak ise 6.70-6.72 aralığı söylenebilir.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 95,500, 94,800 ve 94,000 puan destek; 96,500, 
97,000 ve 97,500 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,693 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,683 ve US$ 
1,670 destek; US$ 1,700 ve US$ 1,710 ise direnç seviyeleri.    
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.6726 -1.43
EUR/TRY 7.2974 -0.92
EUR/USD 1.0927 0.65
MB O/N borçlanma faizi (%) 8.25
MB haftalık repo ihale faizi (%) 9.75
MB O/N borç verme faizi (%) 11.25
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 9.20
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 95,834.44 2.80 -16.25
BIST-30 114,413.17 3.22 -17.59
BIST Bankacılık 124,435.28 6.61 -22.31
FTSE 100 EOD 5,842.66 2.90 -22.54
XETRA DAX 10,564.74 2.24 -20.26
Dow Jones 23,719.37 1.22 -16.89
S&P 500 2,789.82 1.45 -13.65
Altın 1,683.82 2.31 11.00
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.46, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.84, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa beklentisi Önceki veri 

A.B.D. 15:30 Mart ayı TÜFE (aylık %/YY %) -0.5/1.6 -0.3/1.6 0.1/2.3 

Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg   
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Görüş:  

A.B.D. tahvillerinin büyük kısmında faiz oranları, Fed kararının ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesinin ardından 
geriledi. Koronavirüsünün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla dün Fed yeni önlemler açıkladı. Fed, eyalet ve şehir 
yönetimlerine US$ 500 milyara kadar kaynak sağlayacak, A.B.D.’de küçük ve orta ölçekli şirketlere US$ 850 milyara kadar kredi 
verecek. Dünkü konuşmasında Fed Başkanı Powell, ekonomideki toparlanmanın koronavirüsünün seyrine bağlı olacağını belirtti.  

AB Maliye Bakanları dün gerçekleştirdiği telekonferansta Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan (ESM) € 240 milyara kadar kredi hattı 
sağlanmasına karar verdi. Nihai karar ise AB liderleri tarafından alınacak. 

Paskalya tatili öncesinde bugün A.B.D.’de ve Avrupa’da birçok piyasa kapalı olacağı için işlem hacimlerinin de düşük olması bekleniyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0950, USD/TRY kuru 6.6800, sepet ise 6.9970 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün gerçekleştirilen OPEC ve Rusya liderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ toplantısında, günlük üretimi 10 milyon varil azaltacak 
bir anlaşmaya varıldı, ancak nihai anlaşmaya varılması için buna karşı çıkan Meksika’nın da ikna edilmesi gerekiyor. Petrolde üretim 
kesintisine yönelik görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Suudi Arabistan bugün G20 ülkelerinin enerji bakanları ile bir 
telekonferans düzenleyecek. Nihai anlaşmaya varılsa bile söz konusu günlük kesinti miktarının, küresel petrol talebindeki sert düşüşü 
dengelemek için yeterli olup olmayacağına dair şüpheler bulunuyor. Bunun da etkisiyle bu sabah Brent petrol fiyatının gerilediği 
görülüyor.   

Fed’in küçük şirketler için açıkladığı yeni borç verme programının ve salgında en kötünün bırakılmak üzere olduğuna dair umutlarla 
birlikte USD’nin haftalık bazda G10 para birimleri karşısında değer kaybettiği görülüyor. Ancak yatırımcıların halen yüksek olarak 
gördükleri belirsizlikler nedeniyle temkinli davrandığı gözleniyor. Bugün A.B.D.’de ve birçok Avrupa ülkesinde piyasaların tatil olması 
nedeniyle döviz piyasalarında işlem hacmi düşük kalacak. EUR/USD paritesi günün büyük kısmında 1.0930-1.0980 bandı içinde hareket 
edebilir.   

IMF Başkanı Georgieva’nın, koronavirüs salgını kapsamında Türkiye dahil tüm üye ülkelerle temas halinde olduklarını ve üyelerle çok 
yapıcı ilişkileri olduğunu belirtmesi, USD/TRY kurunun 6.74 seviyesinden 6.62 gerilemesine yol açtı. Daha sonra ise kurun yeniden 
yükselerek 6.67 seviyesinin üzerine çıktığı görüldü. USD/TRY kurunda ilk öne çıkan destek 6.6500 seviyesinde bulunuyor. Direnç olarak 
ise 6.70-6.72 aralığı söylenebilir.  

USDTRY için Destek: 6.6500-6.6300-6.6100     Direnç: 6.6900-6.7000-6.7200 

EURUSD için Destek: 1.0930-1.0900-1.0880     Direnç: 1.0980-1.1000-1.1030 

 

 

Görüş:  

Dün %2.8 yükselen BIST-100 endeksinde 95,500, 94,800 ve 94,000 puan destek; 96,500, 97,000 ve 97,500 puan ise direnç seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,693 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,683 ve US$ 1,670 destek; US$ 1,700 ve US$ 1,710 ise direnç seviyeleri. 
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BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(09/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.46 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.84 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.71 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.89 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.89 
Kaynak: Bloomberg 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 
beklentisi 

Önceki veri 

10 Nisan Cuma 
A.B.D. 15:30 Mart ayı TÜFE (aylık %/YY %) -0.5/1.6 -0.3/1.6 0.1/2.3 
Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 
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AÇIKLAMA 

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

“ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olan bu rapor, hiç bir şekilde bir yatırım 

önerisi veya herhangi bir yatırım aracının doğrudan alımına veya satımına dair bir teklif veya referans olarak alınmamalıdır. Geçmiş 

performans, takip eden dönem için bir gösterge değildir. Bu raporda sunulan bilgilerin yayım tarihi itibarıyla yanlış/yanıltıcı 

olmamasına özen gösterilmiş olmasına karşın, ING BANK ve ING Menkul Değerler bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. 

Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Menkul Değerler ve çalışanlarının bu raporda 

sunulan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan ötürü sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Raporun, telif ve diğer hakları saklıdır; herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde 

yeniden yayımlanamaz, dağıtımı yapılamaz. Bu raporda açık kaynak belirtilmemiş olsa da, yer alan bazı değerlendirmeler ve 

öngörüler daha önce ING BANK Ekonomik Araştırmalar Grubu ve/veya ING Financial Markets Research raporlarında yer almış olabilir. 

ING BANK, bu raporun Türkiye’de yayımlanmasından sorumludur. Bu rapor A.B.D’ye gönderilmemelidir”. 

 


