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Tahvil:     

 Yurt içi tahvil piyasasında bu hafta Hazine ihalesi bulunmuyor. Bu nedenle 
odaklanılacak konu, TCMB’nin tahvil alımları olacak. Bilindiği gibi TCMB, 
koronavirüsünün etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını 
açıklamıştı. 30 Mart’tan beri TCMB, 18.1 milyar TL nominal, 24.2 milyar TL 
de piyasa değerinde tahvil satın aldı. Yarın başlayacak olan Dünya 
Bankası-IMF bahar toplantıları ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek. 
Veri gündemi açısından Çarşamba günü A.B.D.’de yayımlanacak Mart ayı 
perakende satışlar ve Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı 
başvuruları öne çıkıyor.  

Döviz:  

 Dün yayımladığı kararla BDDK, vadede TL satım ve alım yönünde 
yabancılarla gerçekleştirilen swaplara sınırlama getirdi. Buna göre; 
vadede TL alım yönünde bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları para 
swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı en son 
hesaplanılan yasal özkaynakların %1’ini geçemeyecek (önceki oran %10 
idi). USD/TRY kurunda öne çıkan destek seviyesi 6.75. Direnç olarak ise 
6.80 seviyesinin hacimli geçilmesi halinde 6.85 direnci önemli olacak. Yurt 
dışında bugün önemli bir veri gündemi bulunmuyor. EUR/USD paritesinin 
gün içinde 1.0935-1.0980 bandında kalmasını bekliyoruz. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 95,350, 94,500 ve 94,000 puan destek; 97,500, 
98,800 ve 99,300 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 US$ 1,691 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,680 ve US$ 1,675 
destek; US$ 1,697 ve US$ 1,705 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.    
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.6961 0.35
EUR/TRY 7.3293 0.44
EUR/USD 1.0935 0.07
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** 96,470.97 0.66 -15.69
BIST-30 115,239.51 0.72 -16.99
BIST Bankacılık 126,228.63 1.44 -21.19
Altın 1,688.90 0.30 11.33
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.51, 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 

İngiltere - İngiltere’de ve birçok batı Avrupa ülkesinde Paskalya nedeniyle piyasalar tatil. 

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:  

Yurt içi tahvil piyasasında bu hafta Hazine ihalesi bulunmuyor. Bu nedenle odaklanılacak konu, TCMB’nin tahvil alımları olacak. Bilindiği 
gibi TCMB, koronavirüsünün etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklamıştı. 30 Mart’tan beri TCMB, 18.1 milyar TL 
nominal, 24.2 milyar TL de piyasa değerinde tahvil satın aldı. 

Paskalya öncesi Cuma günü kapalı olan A.B.D. piyasaları bugün açık. Ancak İngiltere piyasaları bugün de tatil. A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil 
faizi vadeli işlemlerde %0.71 ile Perşembe günkü kapanışının hafif altında bulunuyor.   

Yarın başlayacak olan Dünya Bankası-IMF bahar toplantıları ilk kez sanal ortamda gerçekleştirilecek. Veri gündemi açısından Çarşamba 
günü A.B.D.’de yayımlanacak Mart ayı perakende satışlar ve Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne çıkıyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0960, USD/TRY kuru 6.7880, sepet ise 7.1140 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün yayımladığı kararla BDDK, vadede TL satım ve alım yönünde yabancılarla gerçekleştirilen swaplara sınırlama getirdi. Buna göre; 
vadede TL alım yönünde bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı 
en son hesaplanılan yasal özkaynakların %1’ini geçemeyecek (önceki oran %10 idi). Vadede TL alım yönünde daha önce farklı vadeler 
için farklı dikkate alınma oranları uygulaması da kaldırıldı. 

USD/TRY kurunda öne çıkan destek seviyesi 6.75. Direnç olarak ise 6.80 seviyesinin hacimli geçilmesi halinde 6.85 direnci önemli olacak.  

OPEC+ üyeleri, koronavirüsünün küresel petrol talebi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltabilmek amacıyla petrol arzını günde 9.7 
milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya vardı. Meksika’dan günlük 400 bin varillik kesinti talebi 100 bin varile indirilerek anlaşma 
sağlanabildi (bu nedenle üzerinde anlaşılan miktar 10 milyon varil değil de, 9.7 milyon varil oldu). Brent petrol fiyatı bu sabah US$ 31.8 
ile yaklaşık %1 yukarıda.  

İngiltere’de ve Batı Avrupa’da birçok ülke piyasasının Paskalya nedeniyle tatil olması, işlem hacminin nispeten düşük olmasına neden 
olacak. Yurt dışında bugün önemli bir veri gündemi bulunmuyor. EUR/USD paritesinin gün içinde 1.0935-1.0980 bandında kalmasını 
bekliyoruz.   

USDTRY için Destek: 6.7600-6.7500-6.7300     Direnç: 6.8000-6.8200-6.8500 

EURUSD için Destek: 1.0935-1.0900-1.0880     Direnç: 1.0980-1.1000-1.1030 

 

 

Görüş:  

Cuma günü yaklaşık %0.7 yükselen BIST-100 endeksinde 95,350, 94,500 ve 94,000 puan destek; 97,500, 98,800 ve 99,300 puan ise 
direnç seviyeleri. Cuma günü US$ 1,697 seviyesini test eden ons altında, yatırımcıların kar realizasyonuna gittiği görüldü. Ancak hem 
küresel ekonomiye ilişkin endişeler hem de Fed’in ekonomiyi canlandırma paketleri, altının ons fiyatındaki düşüşün nispeten sınırlı 
kalmasını sağlıyor. Bu sabah US$ 1,691 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,680 ve US$ 1,675 seviyeleri destek; US$ 1,697 ve US$ 
1,705 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.  
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BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(10/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.51 
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 

13 Nisan Pazartesi 
İngiltere - İngiltere’de ve birçok batı Avrupa ülkesinde Paskalya nedeniyle piyasalar tatil. 
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”. 

 


