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Tahvil:     

 A.B.D.’de perakende satışların %8.7 ile piyasanın ortalama beklentisinin 
üzerinde azalması (serinin izlenmeye başlandığı 1992 yılından beri 
görülen en büyük düşüş) ve imalat sanayinin de %6.3 ile 1946 yılından 
beri en büyük düşüşünü yaşaması, tahvillerde alım görülmesine yol açtı. 

Döviz:  

 Bugün A.B.D.’de Mart ayı konut başlangıçları, inşaat izinleri, Nisan ayı 
Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü ve haftalık işsizlik maaşı 
başvuruları açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.0855 ilk destek, 1.0910 ise 
ilk direnç olarak izlenebilir. Koronavirüsünün olumsuz yansımalarına bağlı 
olarak dün USD/TRY kuru 6.92 ile 14 Ağustos 2018 tarihinden beri en 
yüksek seviyesine çıktı. Gündemin ilk sırasında virüsün yol açtığı 
etkileşimler yer alırken, Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp 
sağlamayacağı, Fed swap hattının kurulup kurulmayacağına dair olası 
haber akışı takip edilecek. USD/TRY kurunun 6.90 seviyesinin hangi 
tarafında kapanış gerçekleştireceği kritik olacak. Ana destek olarak 6.85’i 
söyleyebiliriz. 6.90 seviyesinin güçlü hacimle aşılması halinde ise 6.95 
direnci önemli hale gelecek. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 95,000, 94,600 ve 93,600 puan destek; 96,500, 
97,300 ve 98,550 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 US$ 1,723 seviyesindeki ons fiyatta US$ 1,713 ve US$ 1,708 seviyeleri 
destek; US$ 1,731 ve US$ 1,747 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.    
    

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.9078 1.36
EUR/TRY 7.5485 0.81
EUR/USD 1.0907 -0.66
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 (%) 8.91
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 95,854.92 -2.73 -16.23
BIST-30 114,338.49 -2.92 -17.64
BIST Bankacılık 119,269.67 -4.93 -25.53
FTSE 100 EOD 5,597.65 -3.34 -25.78
XETRA DAX 10,279.76 -3.90 -22.41
Dow Jones 23,504.35 -1.86 -17.64
S&P 500 2,783.36 -2.20 -13.85
Altın 1,715.71 -0.69 13.10
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.46, 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 

A.B.D. 15:30 Mart ayı konut başlangıçları - -18.7 -1.5 

 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (bin kişi) - 5500 6606 

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.’de Mart ayında perakende satışların %8.7 ile piyasanın ortalama beklentisinin üzerinde azalması (serinin takip edilmeye 
başlandığı 1992 yılından beri görülen en büyük düşüş) ve imalat sanayinin de %6.3 ile 1946 yılından beri en büyük düşüşünü 
kaydetmesi, A.B.D. tahvillerinde alımların görülmesine yol açtı. 

Son birkaç gündür A.B.D.’de koronavirüsünde vaka sayısının zirveye yaklaşmakta olduğu düşüncesi nedeniyle işyerlerinin ne zaman 
yeniden açılacağı sorgusu, A.B.D. tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirmişti. 

Ancak verilerin beklentiden kötü gelmesi, ekonomide V şeklinde bir toparlanmanın olacağı beklentilerini törpüledi. 

Dün %0.7520’den %0.6316 seviyesine gerileyen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %0.64 seviyesinde bulunuyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0880, USD/TRY kuru 6.9040, sepet ise 7.2080 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D.’de perakende satışların ve fabrika verilerinin beklentiden kötü gelmesi, yatırımcıların USD’ye yönelmesine neden olurken, Dolar 
endeksi 100 seviyesine yaklaştıktan sonra bu sabah 99.7 seviyesinde bulunuyor. 

Bugün A.B.D.’de Mart ayı konut başlangıçları, inşaat izinleri, Nisan ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü ve haftalık işsizlik maaşı 
başvuruları açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 5.5 milyon kişi olması bekleniyor.  

EUR/USD paritesinde 1.0855 ilk destek, 1.0910 ise ilk direnç olarak izlenebilir.     

Koronavirüsünün olumsuz yansımalarına bağlı olarak dün USD/TRY kuru 6.92 ile 14 Ağustos 2018 tarihinden beri en yüksek seviyesine 
çıktı. Gündemin ilk sırasında virüsün yol açtığı etkileşimler yer alırken, Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı, Fed 
swap hattının kurulup kurulmayacağına dair olası haber akışı takip edilecek. 

USD/TRY kurunun 6.90 seviyesinin hangi tarafında kapanış gerçekleştireceği önemli olacak. Ana destek olarak 6.85’i söyleyebiliriz. 6.90 
seviyesinin güçlü hacimle aşılması halinde ise 6.95 direnci önemli hale gelecek.   

USDTRY için Destek: 6.8800-6.8650-6.8500     Direnç: 6.9200-6.9350-6.9500 

EURUSD için Destek: 1.0855-1.0830-1.0800     Direnç: 1.0910-1.0950-1.0970 

 

 

Görüş:  

Dün %2.73 gerileyen BIST-100 endeksinde 95,000, 94,600 ve 93,600 puan destek; 96,500, 97,300 ve 98,550 puan ise direnç seviyeleri.  

Son günlerdeki altının ons fiyatındaki yükselişin bazı yatırımcılar tarafından kar realizasyonu fırsatı olarak değerlendirilmesi ve USD’nin 
küresel para birimleri karşısındaki değer kazanımı, dün altının ons fiyatında düşüşe neden olmuştu. Ancak A.B.D.’de perakende satışlar 
ve imalat verilerinin beklenilenden kötü gelmesinin ardından küresel ekonomide durgunluğa dair endişelerin artması, altının fiyatının 
yeniden yükselmesine yol açtı. Bu sabah US$ 1,723 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,713 ve US$ 1,708 seviyeleri destek; US$ 
1,731 ve US$ 1,747 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.  
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BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(15/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.46 
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 

16 Nisan Perşembe 
A.B.D. 15:30 Mart ayı konut başlangıçları - -18.7 -1.5 
 15:30 Mart ayı inşaat izinleri - -10.5 -6.3 
 15:30 Nisan ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü - -32.0 -12.7 
 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (bin kişi) - 5500 6606 
Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı sanayi üretimi - -0.1 2.3 
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”. 

 


