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Tahvil:     

• Dün A.B.D. verileri iyi gelmesine karşın A.B.D. tahvil faizlerinde sert 
diyebileceğimiz düşüş yaşandı. Faizdeki gerilemenin nedenleri arasında; 
artan jeopolitik riskler, Japon yatırımcıların uzun vadeli tahvillerdeki 
alımları ve bazı yatırımcıların A.B.D. verilerinin beklentinin çok üzerinde 
gelebileceği düşüncesi sayılabilir. Bunun yanı sıra faizler %1.75 
seviyelerindeyken hızlı şekilde %2’ye yükselebileceği düşüncesinde olan 
bazı yatırımcıların kısa pozisyon açmaları ancak bekledikleri yükselişin 
gerçekleşmemesi üzerine bu pozisyonlarını kapatmak için alıma 
geçmeleri de nedenler arasında gösterilebilir.                                   

Döviz:  

• Dün A.B.D.’de açıklanan veriler iyi gelmesine karşın A.B.D. tahvil 
faizlerindeki düşüş nedeniyle USD’nin baskı altında kaldığı görüldü. Bugün 
A.B.D.’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak. EUR/USD 
paritesinde 1.1950 ve 1.1920 seviyeleri destek, 1.1985 ve 1.2020 
seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. Dün TCMB PPK faiz oranını sabit 
tuttu. USD/TRY kurunda 8.0500 ve 8.0100 seviyeleri destek, 8.1100 ve 
8.1300 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.     

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 1,376 ve 1,353 destek; 1,420 ve 1,443 puan ise 
direnç seviyeleri.          

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,763 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,759 ve US$ 
1,750 seviyeleri destek; US$ 1,769 ve US$ 1,782 seviyeleri de direnç.   

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 8.0053 -0.78 
EUR/TRY 9.5965 -0.83 
EUR/USD 1.1965 -0.11 
MB O/N borçlanma faizi (%) 17.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 19.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 18.50 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 
 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 1,407.76 -0.10 -4.67 
BIST-30 1,465.73 0.66 -10.41 
BIST Bankacılık 1,133.56 2.36 -27.24 
FTSE 100 EOD 6,983.50 0.63 8.10 
XETRA DAX 15,255.33 0.30 11.20 
Dow Jones 34,035.99 0.90 11.21 
S&P 500 4,170.42 1.11 11.03 
Altın 1,763.21 1.57 -7.11 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 11.96 (2020 sonu değeri 13.07). 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.12 (2020 sonu 
değeri 1.21). Detayları sayfa 3’te görülebilir. 
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Görüş:  

Dün A.B.D. verileri iyi gelmesine karşın A.B.D. tahvil faizlerinde sert diyebileceğimiz düşüş yaşandı. A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi 
%1.6360’tan %1.5280’e geriledi.  

Faizdeki gerilemenin nedenleri arasında; artan jeopolitik risklerin (Rusya-Ukrayna, Rusya-A.B.D. vb.) tahvillerin güvenilir liman özelliğini 
öne çıkartması, Japon yatırımcıların işlem hacminin nispeten az olduğu uzun vadeli tahvillerdeki alımları ve bazı yatırımcıların A.B.D. 
verilerinin beklentinin çok üzerinde gelebileceği düşüncesi sayılabilir. Bunun yanı sıra faizler %1.75 seviyelerindeyken hızlı şekilde 
%2’ye yükselebileceği düşüncesinde olan bazı yatırımcıların kısa pozisyon açmaları ancak bekledikleri yükselişin gerçekleşmemesi 
üzerine bu pozisyonlarını kapatmak için alıma geçmeleri de nedenler arasında gösterilebilir. Her ne kadar piyasalar A.B.D. 
ekonomisinde toparlanmanın canlanmakta olduğuna inansa da, Fed yetkililerinden mevcut düşük faiz seviyelerinin devam edeceği 
yönünde arka arkaya gelen açıklamalar da A.B.D. tahvil faizlerinde gerilemede etkili olmuş görünüyor.   

Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi vadeli işlemlerde %1.5870 seviyesinde bulunuyor.  

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1968, USD/TRY kuru 8.0800, sepet ise 8.8793 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün A.B.D.’de açıklanan veriler iyi gelmesine karşın A.B.D. tahvil faizlerindeki düşüş nedeniyle USD’nin baskı altında kaldığı görüldü. 
Bugün A.B.D.’de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1950 ve 1.1920 seviyeleri destek, 1.1985 ve 
1.2020 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.  

Dün TCMB PPK, beklenildiği üzere politika faizini %19.00 seviyesinde sabit tuttu. Açıklama metninden "2021 yılsonu tahmin hedefi 
dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu 
kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ve “gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" cümlelerinin kaldırıldığı 
görüldü. Metinde, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika 
faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği yer 
aldı. Faizin %19’da sabit tutulduğu açıklaması geldiğinde USD/TRY kuru ilk tepki olarak gerileyerek 8.0 seviyesini test etti. Metinden 
bazı cümlelerin kaldırılmış olduğu görülünce USD/TRY kurunun 8.16 seviyesine yaklaştığı görüldü, ancak yükseliş kalıcı olmadı ve kur, 
karar öncesindeki seviyesine geri geldi. USD/TRY kurunda 8.0500 ve 8.0100 seviyeleri destek, 8.1100 ve 8.1300 seviyeleri de direnç 
olarak izlenebilir.           

USDTRY için Destek: 8.0500-8.0100-7.9800     Direnç: 8.1100-8.1300-8.1600 

EURUSD için Destek: 1.1950-1.1920-1.1900     Direnç: 1.1985-1.2020-1.2050  

 

 

Görüş:  

Dün yatay kapanan BIST-100 endeksinde 1,376 ve 1,353 destek; 1,420 ve 1,443 puan ise direnç seviyeleri. A.B.D. tahvil faizlerindeki 
düşüş ve USD’nin baskı altında kalması, altının ons fiyatının yükselmesine neden oldu. Bu sabah US$ 1,763 seviyesindeki altının ons 
fiyatında US$ 1,759 ve US$ 1,750 seviyeleri destek; US$ 1,769 ve US$ 1,782 seviyeleri de direnç.  

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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BIST-100 2017 2018 2019 2020 15 Nisan 

Fiyat/Kazanç (%) 9.22 6.49 8.94 13.07 11.96 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.36 0.93 1.00 1.21 1.12 
Kar Marjı (%) 11.38 9.50 6.72 5.59 6.13 
Aktif Karlılık (%) 2.39 2.17 1.93 1.46 1.42 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 15.42 14.53 12.01 9.82 9.55 
Kaynak: 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”. 

 

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

