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Tahvil:     

 Dün IMF, küresel ekonomide koronavirüsü nedeniyle 1930 Büyük 
Buhranı’ndan beri en derin ekonomik gerilemenin yaşanacağı öngörüsü 
dile getirildi. Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi 
%0.69 seviyesinde bulunuyor.  

Döviz:  

 Bugünden itibaren virüsün etkilerini daha geniş perspektifteki verilerle de 
görmeye başlıyoruz. Örneğin bugünkü A.B.D.’de açıklanacak Mart ayı 
perakende satışlar, sanayi üretimi ve Nisan ayı konut satışları verileri gibi. 
Son haftalarda A.B.D.’de birçok işyeri kapandı, milyonlar işsiz kaldı, işsizlik 
oranı yükseldi ki bu da tüketici harcamalarının baskı altında olduğunu 
işaret ediyor. Piyasanın ortalama beklentisi perakende satışlarda aylık %8 
oranında azalış olacağı yönünde. EUR/USD paritesinde 1.09 destek, 
1.0950-1.0980 aralığı da direnç olarak takip edilebilir. Bugünkü G20 
toplantısında alınacak olası kararlar ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin A.B.D. 
ile swap hattı için temasta olduğu biliniyor. Bu konuda olumlu bir gelişme 
yaşanırsa, TL’de değer kazanımı görülebilir. USD/TRY kurunda 6.8550 
direncinin güçlü hacimle aşılması halinde 6.90 direnci önem kazanacak. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 96,400, 95,000 ve 94,500 puan destek; 98,000, 
99,000 ve 100,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 US$ 1,711 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,700 ve US$ 1,689 sevi-
yeleri destek; US$ 1,715 ve US$ 1,731 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.   
    

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.8148 0.69
EUR/TRY 7.4875 1.43
EUR/USD 1.0979 0.60
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 (%) 9.06
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 98,549.80 2.23 -13.87
BIST-30 117,777.52 2.65 -15.16
BIST Bankacılık 125,460.64 1.00 -21.67
FTSE 100 EOD 5,791.31 -0.88 -23.22
XETRA DAX 10,696.56 1.25 -19.27
Dow Jones 23,949.76 2.39 -16.08
S&P 500 2,846.06 3.06 -11.91
Altın 1,727.70 0.80 13.89
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.67, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.86, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

A.B.D. 15:30 Mart ayı perakende satışlar (aylık %) -20 -8.0 -0.5 

 16:15 Mart ayı sanayi üretimi (aylık %) -6 -4.0 0.6 

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 IMF’nin “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu” yayımlanırken, basın toplantısında küresel ekonomide koronavirüsü nedeniyle 1930 
Büyük Buhranı’ndan beri olan en derin ekonomik gerilemenin yaşanacağı öngörüsü dile getirildi.  

Ancak hâlihazırda kötünün gerçekleştiği düşüncesi, koronavirüsü vakalarında yataylaşma işaretleri ve A.B.D. Başkanı Trump’ın virüs 
nedeniyle getirilen bazı sınırlamaları kaldırmayı planlıyor olması, dün A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizindeki sınırlı yükselişte etkiliydi. 

Ancak henüz tehditlerin ortadan kalkmamış olması ve sınırlamaları kaldırmada erken atılacak adımların şu ana kadar elde edilen 
kazanımların geri verilmesine yol açacağı düşüncesi, yatırımcıların temkinli tutumu elden bırakmamasına yol açıyor.  

Bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %0.69 seviyesinde bulunuyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0930, USD/TRY kuru 6.8500, sepet ise 7.1680 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Fed’in, dolar arzını arttırmak için aldığı kademeli kararlar USD üzerinde baskı yaratırken, henüz virüse ilişkin risklerin ortadan kalkmamış 
olması yatırımcıların temkinli kalmayı tercih etmesine neden oluyor. Dolayısıyla birçok yatırımcı güvenli liman olarak değerlendirilen 
varlıklardan geri çekilmek için henüz erken olduğu görüşünde. 

Bugünden itibaren virüsün etkilerini daha geniş perspektifteki verilerle de görmeye başlıyoruz. Örneğin bugün A.B.D.’de açıklanacak 
Mart ayı perakende satışlar, sanayi üretimi ve Nisan ayı konut satışları verileri gibi. 

Son haftalarda A.B.D.’de birçok işyeri kapandı, milyonlar işsiz kaldı, işsizlik oranı yükseldi ki bu da tüketici harcamalarının baskı altında 
olduğunu işaret ediyor. Piyasanın ortalama beklentisi perakende satışlarda aylık %8 oranında azalış olacağı yönünde. ING olarak aylık 
düşüşün perakende satışlarda %20, imalat sanayinde de %5 olmasını bekliyoruz.  

Artan işsizlik, ekonomik endişeler ve aybaşında finansal piyasalardaki huzursuzluğun konut kredisi faizlerinde yükselişe yol açması 
nedeniyle konutta da yavaşlama olacak. 

EUR/USD paritesinde 1.09 destek, 1.0950-1.0980 aralığı da direnç olarak takip edilebilir.   

Bugünkü G20 toplantısında alınacak olası kararlar ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin A.B.D. ile swap hattı için temasta olduğu biliniyor. 
Eğer bu konuda olumlu bir gelişme yaşanırsa, TL’de değer kazanımı görmeyi bekleyebiliriz.  

USD/TRY kurunda 6.8550 direncinin güçlü hacimle aşılması halinde ise 6.90 direnci önem kazanacak.  

USDTRY için Destek: 6.8300-6.8200-6.8095     Direnç: 6.8550-6.8700-6.9000 

EURUSD için Destek: 1.0900-1.0880-1.0850     Direnç: 1.0960-1.0990-1.1010 
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Görüş:  

Dün %2.2 artan BIST-100 endeksinde 96,400, 95,000 ve 94,500 puan destek; 98,000, 99,000 ve 100,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Yedi yıldan uzun süredir görülen en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatları, kar satışının gelmesiyle geriledi. Bu sabah US$ 1,711 
seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,700 ve US$ 1,689 seviyeleri destek; US$ 1,715 ve US$ 1,731 seviyeleri ise direnç olarak 
izlenebilir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(14/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.67 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.86 
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 

15 Nisan Çarşamba 
A.B.D. 15:30 Mart ayı perakende satışlar (aylık %) -20 -8.0 -0.5 
 15:30 Nisan ayı Empire imalat - -35 -21.5 
 16:15 Mart ayı sanayi üretimi (aylık %) -6 -4.0 0.6 
 16:15 Mart ayı kapasite kullanım oranı (%) - 74 77 
 17:00 Nisan ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi - 55 72 
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”. 

 


