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Tahvil:     

• Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle emtia fiyatları yükselirken, bu 
durumun halihazırda yüksek olan enflasyonda daha fazla artışa yol 
açacağı ve Fed’in de enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına 
gideceği düşüncesi nedeniyle A.B.D. tahvil faizleri yükseldi.    

Döviz:  

• Çarşamba akşamı sonuçlanacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz 
artırımı kararının alınması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası’nın 
Perşembe günkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi 
bekleniyor. Aynı gün TCMB PPK toplantısında %14 olan politika faizinin 
sabit tutulacağı düşünülüyor.  

• Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere bugün devam edilmesi 
bekleniyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanacağına yönelik umutlar var. 
Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. EUR/USD paritesinde 1.0880 ve 
1.0850 seviyeleri destek, 1.0930 ve 1.0950 seviyeleri direnç olarak takip 
edilebilir. USD/TRY kurunda 14.80 ve 14.67 seviyeleri destek, 15.00 ve 
15.26 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.  

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 2,031 ve 2,009 puan destek; 2,068 ve 2,086 puan ise 
direnç seviyeleri.                   

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,976 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,963, US$ 
1,952 ve US$ 1,941 seviyeleri destek, US$ 1,984, US$ 1,999 ve US$ 2,017 
seviyeleri de direnç.  

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 14.7595 -0.36 
EUR/TRY 16.1156 -1.17 
EUR/USD 1.0909 -0.67 
MB O/N borçlanma faizi (%) 12.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 14.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 15.50 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 
 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 2,053.85 0.58 10.56 
BIST-30 2,302.14 0.50 13.68 
BIST Bankacılık 1,655.27 0.62 3.73 
FTSE 100 7,155.64 0.80 -3.10 
XETRA DAX 13,628.11 1.38 -14.21 
Dow Jones 32,944.19 -0.69 -9.34 
S&P 500 4,204.31 -1.30 -11.79 
Altın 1,985.29 -0.53 8.58 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.24 (2021 sonu değeri 5.64). 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.16 (2021 sonu 
değeri 1.04). Detayları sayfa 3’te görülebilir. 

 

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

Türkiye 18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

      

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

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle emtia fiyatları yükselirken, bu durumun halihazırda yüksek olan enflasyonda daha fazla 
artışa yol açacağı ve Fed’in de enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına gideceği düşüncesi nedeniyle A.B.D. tahvil faizleri 
yükseldi. Cuma günü %1.99 seviyesinden kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah vadeli işlemlerde %2.03 seviyesinde 
bulunuyor.  

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0920, USD/TRY kuru 14.8500, sepet ise 15.5150 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Çarşamba akşamı sonuçlanacak FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı kararının alınması bekleniyor. A.B.D. ekonomisi 
büyüyüp, iş yaratımları önemli seviyelere gelirken, yıllık TÜFE’nin %7.9’a yükselmesi, hatta kısa vadede %9’u test edebilecek olması 
nedeniyle 25 baz puanlık faiz artırımı kararı oybirliği ile alınmayabilir (iki üye 50 baz puanlık faiz artırımı yönünde oy kullanabilir). Ancak 
Ukrayna’daki savaşın yol açtığı belirsizlikler nedeniyle kuruldaki birçok üyenin Fed Başkanı Powell’ın işaret ettiği 25 baz puanlık artırım 
yönünde oy kullanması çok olası.  

Bu ayki toplantıda, Fed ekonomistlerinin güncel makroekonomik tahminleri ile Fed üyelerinin yıl sonları itibarıyla Fed faizinin hangi 
seviyede olacağını işaret eden nokta grafik de yayımlanacak. Son tahminde medyan beklenti bu yıl için üç defa 25 baz puanlık faiz 
artırımı yapılacağı yönündeydi. Piyasalar ise 6 defa 25 baz puanlık artırım olmasını bekliyor. Fed üyelerinin tahmini, piyasa beklentisine 
yaklaşabilir. Fed’in büyüme tahminlerini aşağı, enflasyon tahminlerini ise yukarı yönde revize etmesini bekliyoruz. 

A.B.D’de haftanın öne çıkan verileri arasında Çarşamba günü açıklanacak Şubat ayı perakende satışlar ile Perşembe günkü sanayi 
üretimi verileri bulunuyor.   

İngiltere Merkez Bankası’nın Perşembe günkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. 

Aynı gün TCMB PPK toplantısında %14 olan politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Yapılacak açıklamada, enflasyona ve para 
politikasının görünümüne yönelik değerlendirmeler ile önceki metne göre olası farklılıklar irdelenecek.  

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere bugün devam edilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanacağına yönelik umutlar var. 
Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

EUR/USD paritesinde 1.0880 ve 1.0850 seviyeleri destek, 1.0930 ve 1.0950 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.  

USD/TRY kurunda 14.80 ve 14.67 seviyeleri destek, 15.00 ve 15.26 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. 

USDTRY için Destek: 14.8000-14.6700-14.4800     Direnç: 15.0000-15.2600-15.5000 

EURUSD için Destek: 1.0880-1.0850-1.0806     Direnç: 1.0930-1.0950-1.0965  

 

 

 

 

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

Cuma günü yaklaşık %0.6 artan BIST-100 endeksinde 2,031 ve 2,009 puan destek; 2,068 ve 2,086 puan ise direnç seviyeleri.  

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerleme sağlanacağına yönelik umutlar ve A.B.D. tahvil faizlerindek yükselşin etkisiyle altının ons 
fiyatı geriledi. Bu sabah US$ 1,976 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,963, US$ 1,952 ve US$ 1,941 seviyeleri destek, US$ 1,984, 
US$ 1,999 ve US$ 2,017 seviyeleri de direnç.  

Bu sabah US$ 110 seviyesindeki Brent petrolde US$ 107.5, US$ 105 ve US$ 100 seviyeleri destek, US$ 113.5, US$ 119.6 ve US$ 127 
seviyeleri de direnç. 

 
 

 
 
ti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100 2018 2019 2020 2021 11 Mart    

Fiyat/Kazanç (%) 6.49 8.94 12.34 5.64 6.24 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 0.93 1.00 1.16 1.04 1.16 
Kar Marjı (%) 9.50 6.72 6.02 10.77 10.77 
Aktif Karlılık (%) 2.17 1.93 1.44 2.88 2.88 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 14.53 12.01 9.54 20.24 20.24 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

14 Mart Pazartesi     
Türkiye 18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz, ortak basın toplantısı düzenleyecek.   
      
 

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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam 

olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. 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

