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Tahvil:  

 Haftalık bazda baktığımızda, A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin 14.5 baz 

puanla 2016 yılının Ocak ayındaki kadar sert düşüş kaydettiğini 

görüyoruz. 

 Bugün A.B.D.’de Mart ayı TÜFE ve perakende satışlar verileri açıklanacak. 

Ancak önemli verilerin açıklanacağı bugün tahvil piyasasının tatil 

nedeniyle kapalı olacağını belirtelim. 

 Yurt içinde ise referandum öncesinde 10 yıllık tahvil faizinin %10.90-11.00 

aralığından uzaklaşmayacağını düşünüyoruz.   

Döviz:  

 Bugün A.B.D.’de tahvil piyasasının kapalı olması nedeniyle, açıklanacak 

A.B.D. TÜFE ve perakende satışlar verilerinin USD üzerindeki etkisi 

sınırlanabilir. 

 EUR/USD paritesinde 1.0580 desteği korunuyor. Direnç olarak ise 100 

günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların olduğu 1.0623 ve 

1.0650 seviyeleri öne çıkıyor. 

 Yurt içinde ise referandum sonucunun ne çıkacağına dair piyasaların 

halen net bir kanıya varamadığı görünüyor.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 89,540, 88,850 ve 89,500 puan destek; 90,330, 

90,850 ve 91,280 puan ise direnç seviyeleri.     

Altın:  

 Altının ons fiyatında US$ 1,279 ve US$ 1,272 destek; US$ 1,288, US$ 1,294 

ve US$ 1,303 ise direnç seviyeleri.   

  

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 89,870.68 -1.19 15.01 

BIST-30 110,409.17 -1.22 15.61 

BIST Bankacılık 155,531.88 -1.68 20.06 

FTSE 100 EOD 7,327.59 -0.29 2.59 

XETRA DAX 12,109.00 -0.38 5.47 

Dow Jones 20,453.25 -0.67 3.49 

S&P 500 2,328.95 -0.68 4.03 

Altın 1,287.36 0.10 11.80 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.6623 0.39 

EUR/TRY 3.8914 -0.10 

EUR/USD 1.0612 -0.49 

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

Bir gün önceki kapanış 10.91 11.22 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.570  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

     

 

 

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

A.B.D. 15:30 Mart ayı TÜFE (aylık %) 0 0 0.1 

 15:30 Mart ayı perakende satışlar (aylık %) 0.2 0.2 0.1 

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. tahvil faizleri dün de düşüşünü sürdürdü. Jeopolitik risk algısı, A.B.D. 

Başkanı Trump’ın düşük faiz oranlı para politikasını sevdiğini söylemesi ve 

Fransa’daki cumhurbaşkanlığına dair endişeler, tahvillerin güvenilir liman 

özelliğinin korunmasına neden oldu.  

Bugünkü tatil öncesinde A.B.D. tahvil piyasası dün erken kapandı. 

A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %2.2960’tan %2.2280’e geriledi.  

Haftalık bazda baktığımızda ise, A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin 14.5 baz 

puanla 2016 yılının Ocak ayındaki kadar sert düşüş kaydettiğini 

görüyoruz. 

Bugün A.B.D.’de Mart ayı TÜFE ve perakende satışlar verileri açıklanacak. 

Ancak önemli verilerin açıklanacağı bugün tahvil piyasasının tatil 

nedeniyle kapalı olacağını hatırlatalım.  

Yurt içinde ise referandum öncesinde 10 yıllık tahvil faizinin %10.90-11.00 

aralığından uzaklaşmayacağını düşünüyoruz.  

 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0615, USD/TRY kuru 3.6770, sepet ise 3.7850 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D. Başkanı Trump’ın, USD’nin güçlü olduğunu söylemesi ve Fed’in faiz 

oranlarını düşük tutmasını tercih edeceğini belirtmesi, USD’nin değer 

kaybetmesine neden olmuştu.  

Yükselen jeopolitik risk algısı nedeniyle USD, JPY karşısında zayıf kalmayı 

sürdürürken, düşen A.B.D. tahvil faizleri de USD üzerinde baskı kuruyor.  

Ancak dün USD’nin EUR karşısındaki kayıplarını geri almasında, Fransa’da 

yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin endişelerin rol oynadığını 

söyleyebiliriz.   

Bugün A.B.D.’de tahvil piyasasının kapalı olması nedeniyle, açıklanacak A.B.D. TÜFE ve perakende satışlar verilerinin USD üzerindeki 

etkisi sınırlanabilir.   

EUR/USD paritesinde 1.0580 desteği korunuyor. Direnç olarak ise 100 günlük ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların olduğu 1.0623 

ve 1.0650 seviyeleri öne çıkıyor.  

Yurt içinde ise referandum sonucunun ne çıkacağına dair piyasaların halen net bir kanıya varamadığı görünüyor.   

USDTRY için Destek: 3.6590-3.6460-3.6390     Direnç: 3.6870-3.6940-3.7030 

EURUSD için Destek: 1.0580-1.0530-1.0500     Direnç: 1.0623-1.0650-1.0680 

12/04/2017 13/04/2017 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 11.31 11.22 -9

10 yıllık gösterge 11.00 10.95 -4

10-2 yıl getiri farkı -31 -27

TR Eurobond ($) 12/04/2017 13/04/2017 değişim (US$)

2025 114.2 114.7 0.5

2030 156.0 157.0 1.0

2041 99.8 100.7 0.9

12/04/2017 13/04/2017 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.30 2.23 -7

10-2 yıl getiri farkı 106 103

CDS (5 yıllık USD) 12/04/2017 13/04/2017 değişim (bps)

Türkiye 234 233 -0.6

Güney Afrika 217 213 -3.3

Rusya 170 168 -2.5

Brezilya 225 224 -0.6

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 12/04/2017 13/04/2017 değişim (%)

EUR/USD 1.0664 1.0612 -0.5%

USD/JPY 109 109.08 0.1%

GBP/USD 1.2538 1.2505 -0.3%

USD/TRY 3.6482 3.6623 0.4%

USD/ZAR 13.4530 13.4449 -0.1%

USD/RUB 56.61 56.25 -0.6%

USD/BRL 3.1251 3.1437 0.6%

Kaynak: Reuters

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

Dün %1.19’luk azalışla 89,870.68 puandan kapanan BIST-100 endeksinde 

89,540, 88,850 ve 89,500 puan destek; 90,330, 90,850 ve 91,280 puan ise 

direnç seviyeleri.  

Altının ons fiyatı US$ 1,286 ile son beş ayın zirve seviyelerine yakın 

seyrediyor. Altının ons fiyatında US$ 1,279 ve US$ 1,272 destek; US$ 1,288, 

US$ 1,294 ve US$ 1,303 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Önceki veri  

14 Nisan Cuma 

A.B.D. 15:30 Mart ayı TÜFE (aylık %) 0 0 0.1 

 15:30 Mart ayı perakende satışlar (aylık %) 0.2 0.2 0.1 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

12/04/2017 13/04/2017 değişim 

BIST-100 90,952.16 89,870.68 -1.19%

BIST-30 111,769.90 110,409.17 -1.22%

XBANK 158,182.00 155,531.88 -1.68%

XUSIN 95,121.14 94,038.03 -1.14%

MSCI TR 1,280,476 1,267,063 -1.05%

MSCI EM 121.68 121.12 -0.46%

VIX 15.8 16.0 1.20%

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 Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri 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 bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan 

bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı 

saklıdır, herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, 

dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. 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

