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Tahvil:     

 A.B.D.’de Eylül ayı TÜFE artışının piyasanın beklentisinin altında kalması, 
Fed’in faiz artırımlarında daha agresif bir yol izleyeceğine yönelik bazı 
beklentileri törpülerken, verinin ardından A.B.D. tahvillerine alım geldi.      

Döviz:  

 A.B.D.’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi’nin açıklanacağı ve Fed’den 
Evans ile Bostic’in konuşmalarının takip edileceği bugün EUR/USD 
paritesinde 1.1560 desteği test edilebilir. Paritenin 1.1610 seviyesini 
aşması halinde ise 1.1650 direnci önemli olacak. Türkiye-A.B.D. ilişkileri 
açısından da yakından takip edilmekte olan davanın sonucu bugünkü TRY 
hareketlerinde belirleyici olacak. USD/TRY kurunda ana destekler 5.85 ve 
5.75. 6.0 seviyesinin aşılmasına neden olacak yukarı yönlü hareketlerde 
ise 6.10 ve 6.20 dirençleri öne çıkabilir. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 94,300, 93,800 ve 93,480 puan destek; 95,100, 
95,600 ve 96,000 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 USD’nin değer kaybetmesine bağlı olarak altının ons fiyatı US$ 1,224 
seviyesine kadar yükseldikten sonra US$ 1,216 seviyesinde bulunuyor. 
Altının ons fiyatında US$ 1,212 ve US$ 1,209 destek, US$ 1,220 ve US$ 
1,224 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100 94,747.53 0.32 -17.85
BIST-30 117,872.26 0.33 -17.06
BIST Bankacılık 109,191.28 0.81 -36.29
FTSE 100 EOD 7,006.93 -1.94 -8.86
XETRA DAX 11,539.35 -1.48 -10.67
Dow Jones 25,052.83 -2.13 0.87
S&P 500 2,728.37 -2.06 2.05
Altın 1,223.73 2.46 -6.07
* Yılbaşından bu yana 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.9248 -2.41
EUR/TRY 6.8749 -1.78
EUR/USD 1.1593 0.65
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 25.72 27.00

Gösterge Eurobond - Oca 2030 8.218

MB O/N borçlanma faizi (%) 22.50
MB haftalık repo ihale faizi (%) 24.00
MB O/N borç verme faizi (%) 25.50
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 24.00
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

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

A.B.D. 17:00 Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 99.5 100.6 100.1

 16:30/19:30 Fed’den Evans’ın ve Bostic’in konuşması  

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.’de dün açıklanan Eylül ayı TÜFE artışının %0.1 ile %0.2 olan piyasanın ortalama beklentisinin altında kalması, Fed’in faiz 
artırımlarında daha agresif bir yol izleyeceğine yönelik bazı beklentileri törpülerken, verinin ardından A.B.D. tahvillerine alım geldi. 
Enflasyon verisi öncesinde %3.18 seviyesindeki A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, veri sonrasında %3.15 seviyesine yaklaştı, kapanış ise 
%3.13 seviyesinden gerçekleşti. Bu sabah ise 10 yıllık tahvil faizinin, enflasyon verisi öncesindeki seviyesine geri geldiğini görüyoruz. 

Bugün A.B.D.’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak ve Fed’den Evans’ın ve Bostic’in konuşmaları takip edilecek.   

Dün açıklanan Ağustos ayı cari işlemler dengesi 3 yıl aradan sonra ilk defa artı verdi (US$ 2.59 milyar). Verinin tahvil piyasası üzerinde 
kalıcı bir etkisi olmadı.  

Bugün yurt içi piyasaların Türkiye-A.B.D. ilişkilerine yönelik haber akışına duyarlı olması beklenebilir.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1590, USD/TRY kuru 5.9100, sepet ise 6.3780 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D.’de dün açıklanan TÜFE verisinin beklentinin altında kalması, A.B.D. tahvil faizlerinde düşüşe neden olurken, USD de değer 
kaybetti. EUR/USD paritesinin 1.16’ya yükselmesinde bunun yanı sıra ECB’nin toplantı tutanaklarında kullanılan ton da etkili oldu. Aşırı 
gevşek para politikasında normalleşmeye gidilme konusunda ECB söylem değişikliğine gitmedi. 

A.B.D.’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi’nin açıklanacağı ve Fed’den Evans ile Bostic’in konuşmalarının takip edileceği bugün 
EUR/USD paritesinde 1.1560 desteği test edilebilir. Paritenin 1.1610 seviyesini aşması halinde ise 1.1650 direnci önemli olacak.  

Yurt içinde ise Türkiye-A.B.D. ilişkileri açısından da yakından takip edilmekte olan davanın sonucu bugünkü TRY hareketlerinde 
belirleyici olacak. USD/TRY kurunda ana destekler 5.85 ve 5.75. Kurda gerilemenin devam etmesi halinde özellikle yerellerden ne 
ölçüde döviz talebi geleceği önemli olacak. 6.0 seviyesinin aşılmasına neden olacak yukarı yönlü hareketlerde ise 6.10 ve 6.20 
dirençleri öne çıkabilir.             

USDTRY için Destek: 5.8500-5.8000-5.7500     Direnç: 6.0000-6.0500-6.1000 

EURUSD için Destek: 1.1560-1.1535-1.1515     Direnç: 1.1610-1.1650-1.1685 

 

 

Görüş:  

Dün %0.32 artan BIST-100 endeksinde 94,300, 93,800 ve 93,480 puan destek; 95,100, 95,600 ve 96,000 puan ise direnç seviyeleri.  

USD’nin değer kaybetmesine bağlı olarak altının ons fiyatı US$ 1,224 seviyesine kadar yükseldikten sonra US$ 1,216 seviyesinde 
bulunuyor. Altının ons fiyatında US$ 1,212 ve US$ 1,209 destek, US$ 1,220 ve US$ 1,224 ise direnç seviyeleri. 

 

 



Günlük Strateji Notu’na üye olmak için lütfen tıklayın.                        
 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12 Ekim Cuma 
A.B.D. 17:00 Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 99.5 100.6 100.1 
 16:30 Fed’den Evans’ın konuşması    
 19:30 Fed’den Bostic’in konuşması    
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”. 

 


