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Tahvil:    

 Piyasalar Suriye konu başlıklı haberleri izlemeye devam edecek. 10 yıllık 

tahvilin bileşik faizinde %13.50-13.60 seviyesi kritik olmayı sürdürüyor.   

Döviz:  

 Dün A.B.D. Başkanı Trump’ın “füze” açıklaması küresel risk algısını 

artırırken, USD/TRY kurunun 4.19 seviyesini aşmasında da etkiliydi. 

Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları ise TRY’nin kayıplarının bir kısmını geri 

almasını sağladı. USD/TRY kuru 4.15 eşik seviyesine yakın seyrediyor. 

Gelişmeler bu seviyenin destek mi, yoksa direnç mi olacağını belirleyecek.  

 Bugün Euro Bölgesi’nde Şubat ayı sanayi üretimi açıklanacak. Akşam 

saatlerine doğru ECB yetkilisi ve Bundesbank Başkanı Weidmann’ın 

yapacağı konuşma da EUR’da hareketlilik yaratma potansiyeline sahip. 

Weidmann’ın konuşması öncesinde EUR/USD paritesinin ağırlıklı olarak 

1.2320-1.2420 bandında hareket edeceğini düşünüyoruz. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde, 109,000, 108,500 ve 108,150 puan destek; 110,000, 

111,000 ve 111,500 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,351 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,348 ve US$ 

1,345 destek; US$ 1,357 ve US$ 1,365 ise direnç seviyeleri. 

 

 

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 109,253.20 -1.32 -5.27 

BIST-30 133,510.77 -1.25 -6.05 

BIST Bankacılık 155,803.21 -2.24 -9.09 

FTSE 100 EOD 7,257.14 -0.13 -5.60 

XETRA DAX 12,293.97 -0.83 -4.83 

Dow Jones 24,189.45 -0.90 -2.61 

S&P 500 2,642.19 -0.55 -1.17 

Altın 1,352.91 1.03 3.85 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 4.1330 0.53 

EUR/TRY 5.1132 0.66 

EUR/USD 1.2365 0.09 

Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 14.10 14.55 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 6.089  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 12.75 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

 

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

Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı sanayi üretimi   0.1 -1.0 

 19:00 Bundesbank Başkanı Weidmann’ın 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:  

Dün A.B.D. Başkanı Trump’ın, Twitter’daki mesajında hafta sonunda 

Suriye’de kimyasal olduğu düşünülen saldırıya ülkesinin vereceği tepki 

hakkında Rusya’yı uyararak füzelerin geliyor olacağını belirtmesi, küresel 

risk algısının artarak, A.B.D. tahvillerinin güvenilir liman özelliğinden dolayı 

talep görmesine yol açtı ve tahvil faizleri geriledi.  

Dün akşam yayımlanan Fed tutanaklarında, Mart’taki toplantıda Fed 

yetkililerinin A.B.D. ekonomisinin daha da güçleneceği ve enflasyonun 

önümüzdeki aylarda artacağı öngörüsünün (sıkı para politikası taraftarı 

olarak algılanması) yer alması, A.B.D. tahvil faizlerinin yükselişle tepki 

vermesine neden oldu. 

Gün sonunda A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %2.7970’ten %2.79’a inerken, 

bu sabah da %2.7750 seviyesinde bulunuyor. 

Dün Başbakan Yıldırım’ın, kurdaki hareketin konjonktürel gelişmelerle ilgili 

olduğunu, kur konusunda tedbirlerin alınacağını, para politikasından 

TCMB’nin sorumlu olduğunu, gerektiği zaman gerekli tedbirleri aldığını, 

bundan sonra da alacağını belirtmesi, Trump açıklamaları sonrasında 

yükselen USD/TRY kurunda düşüşe ve 10 yıllık tahvil faizlerinde de 

gerilemeye neden oldu. 

Piyasalar bugün Suriye konu başlıklı haberleri izlemeye devam edecek. Yurt içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde %13.50-13.60 

seviyesi kritik seviye olarak değerlendirilebilir.    

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.2370, USD/TRY kuru 4.1540, sepet ise 4.6490 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün A.B.D. Başkanı Trump’ın “füze” açıklaması küresel risk algısını artırırken, 

USD/TRY kurunun 4.19 seviyesini aşmasında da etkiliydi. 

Başbakan Yıldırım’ın, para politikasından TCMB’nin sorumlu olduğunu, 

gerektiği zaman gerekli tedbirleri aldığını ve bundan sonra da alacağını 

belirtmesi ise TRY’nin kayıplarının bir kısmını geri almasını sağladı. 

Bugün öğle saatinde Euro Bölgesi’nde Şubat ayı sanayi üretimi açıklanacak. 

Akşam saatlerine doğru ECB yetkilisi ve Bundesbank Başkanı Weidmann’ın 

yapacağı konuşma ise EUR’da hareketlilik yaratma potansiyeline sahip. 

Weidmann’ın konuşması öncesinde EUR/USD paritesinin ağırlıklı olarak 1.2320-1.2420 bandında hareket edeceğini düşünüyoruz.  

USD/TRY kuru 4.15 eşik seviyesine yakın seyrediyor. Gelişmeler bu seviyenin destek mi, yoksa direnç mi olacağını belirleyecek. Bazı 

yatırımcıların olası yeni kayıpların artık sınırlı olabileceğini düşünüp, TL’de yeni pozisyon açıp açmayacakları izlenecek.       

10/04/2018 11/04/2018 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 14.55 14.55 0

10 yıllık gösterge 13.45 13.22 -23

10-2 yıl getiri farkı -110 -133

TR Eurobond ($) 10/04/2018 11/04/2018 değişim (US$)

2025 110.3 110.3 0.0

2030 148.2 148.1 -0.2

2041 92.7 92.6 -0.1

10/04/2018 11/04/2018 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.80 2.79 -1

10-2 yıl getiri farkı 48 48

CDS (5 yıllık USD) 10/04/2018 11/04/2018 değişim (bps)

Türkiye 207 211 4.1

Güney Afrika 155 157 1.3

Rusya 148 151 3.1

Brezilya 166 165 -0.8

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 10/04/2018 11/04/2018 değişim (%)

EUR/USD 1.2354 1.2365 0.1%

USD/JPY 107.19 106.78 -0.4%

GBP/USD 1.4172 1.4176 0.0%

USD/TRY 4.1111 4.1330 0.5%

USD/ZAR 12.0313 11.9344 -0.8%

USD/RUB 63.01 62.45 -0.9%

USD/BRL 3.4087 3.3734 -1.0%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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USDTRY için Destek: 4.1500-4.1300-4.1200     Direnç: 4.1600-4.1700-4.1900 

EURUSD için Destek: 1.2350-1.2320-1.2280     Direnç: 1.2395-1.2420-1.2460 

 

 

Görüş:  

Dün de düşüşünü sürdüren BIST-100 endeksi günü %1.32’lik gerilemeyle 

kapattı. BIST-100 endeksinde, 109,000, 108,500 ve 108,150 puan destek; 

110,000, 111,000 ve 111,500 puan ise direnç seviyeleri.  

Trump’ın açıklamaları sonrasındaki artan risk algısına bağlı olarak altının ons 

fiyatı dün US$ 1,365 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah US$ 1,351 

seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,348 ve US$ 1,345 destek; US$ 1,357 

ve US$ 1,365 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini 
Piyasa 

beklentisi 
Önceki veri  

12 Nisan Perşembe  

Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı sanayi üretimi   0.1 -1.0 

 19:00 Bundesbank Başkanı Weidmann’ın konuşması    

13 Nisan Cuma 

A.B.D. 17:00 Nisan ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 100.5 100.6 101.4 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

10/04/2018 11/04/2018 değişim 

BIST-100 110,712.70 109,253.20 -1.32%

BIST-30 135,196.00 133,510.77 -1.25%

XBANK 159,377.29 155,803.21 -2.24%

XUSIN 128,959.07 128,850.44 -0.08%

MSCI TR 1,495,079 1,476,845 -1.22%

MSCI EM 124.96 124.20 -0.61%

VIX 20.5 20.2 -1.12%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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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”. 

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru

