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Tahvil:   

 Piyasa oyuncuları bu yıl Fed’den 4 defa faiz artırımı gelebileceği olasılığına 

yönelirken, A.B.D. tahvil getiri eğrisinde Fed faizine en duyarlı vadelerden 

olan 2 yıllık tahvilin faizi dün %2.2130 ile son 9.5 yılın en yüksek seviyesine 

çıktı. A.B.D.’de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi 

Güven Endeksi açıklanacak. Yurt içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin gün 

içinde %12 seviyesinin altını deneyebileceğini düşünmekle birlikte, %12 

seviyesinin üzerinde kapanışını yapmasını bekliyoruz.  

Döviz:  

 USD’nin küresel piyasalardaki zayıflığı devam ediyor. Dolar endeksi bu 

sabah 88.253 ile 2014 yılının Aralık ayından beri en düşük seviyesini 

gördü. 1.2550 seviyesine yakın seyreden EUR/USD paritesinde destek 

olarak 1.25, direnç olarak da 1.26 seviyesi izleniyor. USD/TRY kurunun gün 

içinde 3.76 desteğinin altına inip inemeyeceği izlenecek. 3.76 seviyesinin 

kırılması halinde 3.7540 seviyesi öne çıkacak. İlk direnç olarak ise 30 

günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 3.7780 seviyesini söyleyebiliriz.    

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 115,600, 115,250 ve 114,640 puan destek; 116,400, 

117,100 ve 117,700 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Altının ons fiyatında US$ 1,352 ve US$ 1,344 seviyeleri destek; US$ 1,360 

ve US$ 1,366 seviyeleri ise direnç.  

 

 

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 116,225.60 2.44 0.77 

BIST-30 143,001.52 2.67 0.63 

BIST Bankacılık 183,111.86 3.48 6.85 

FTSE 100 EOD 7,234.81 0.29 -5.89 

XETRA DAX 12,346.17 0.06 -4.42 

Dow Jones 25,200.37 1.23 1.46 

S&P 500 2,731.20 1.21 2.16 

Altın 1,353.20 0.19 3.87 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.7630 -0.45 

EUR/TRY 4.7113 0.04 

EUR/USD 1.2505 0.46 

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

Bir gün önceki kapanış 12.67 13.12 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.906  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 12.75 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

 

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

A.B.D. 16:30 Ocak ayı konut başlangıçları (aylık %) - 2.8 -8.2 

 16:30 Ocak ayı inşaat izinleri (aylık %) - 0.0 -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:  

Dün A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde %2.9440 ile son 4 yılın en 

yüksek seviyesine ulaştıktan sonra pozisyon ayarlamalarının da etkisiyle 

günü %2.8930 seviyesinden düşüşle tamamladı. Bu sabah da %2.91 

seviyesine yakın seyrediyor. A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi yılbaşından beri 

yaklaşık 50 baz puan yükseldi (2017 sonunda %2.41 seviyesindeydi). 

Piyasa oyuncuları bu yıl Fed’den 4 defa faiz artırımı gelebileceği olasılığına 

yönelirken, A.B.D. tahvil getiri eğrisinde Fed faizine en duyarlı vadelerden 

olan 2 yıllık tahvilin faizi dün %2.2130 ile son 9.5 yılın en yüksek seviyesine 

çıktı (yılbaşından beri yaklaşık 31 baz puan yükseldi). 

A.B.D.’de bugün konut başlangıçları, inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi 

Güven Endeksi açıklanacak.  

Yurt içinde gün içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin %12 seviyesinin altını 

deneyebileceğini düşünmekle birlikte, %12 seviyesinin üzerinde kapanışını 

yapmasını bekliyoruz.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.2540, USD/TRY kuru 3.7695, sepet ise 4.2480 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Japonya’da Başbakan Abe’nin Merkez Bankası Başkanlığı’na yeniden 

Kuroda’yı aday göstermesi olumlu karşılandı. 105.70 ile son 15 ayın en 

düşük seviyesinde olan USD/JPY paritesinde 105 seviyesi kritik destek. 

USD’nin küresel piyasalardaki zayıflığı devam ediyor. Dolar endeksi bu 

sabah 88.253 ile 2014 yılının Aralık ayından beri en düşük seviyesini gördü. 

A.B.D. bütçe açığına dair endişeler, bazı büyük merkez bankalarının gevşek 

para politikasını azaltmaya başlaması ve A.B.D. yönetiminin zayıf dolar 

stratejisi izleyebileceği düşüncesi bir süreden beri USD üzerinde baskı 

yaratıyor. Bu nedenlere bağlı olarak A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişin 

USD’ye eskisi kadar destek veremediği dikkati çekiyor. 

1.2550 seviyesine yakın seyreden EUR/USD paritesinde destek olarak 1.25, direnç olarak da 1.26 seviyesi izleniyor.  

USD/TRY kurunun gün içinde 3.76 desteğinin altına inip inemeyeceği izlenecek. 3.76 seviyesinin kırılması halinde 3.7540 desteği öne 

çıkacak. İlk direnç olarak ise 30 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 3.7780 seviyesini söyleyebiliriz.  

USDTRY için Destek: 3.7600-3.7540-3.7500     Direnç: 3.7780-3.7840-3.7915 

EURUSD için Destek: 1.2520-1.2495-1.2435     Direnç: 1.2600-1.2645-1.2670 

14/02/2018 15/02/2018 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 13.32 13.12 -20

10 yıllık gösterge 12.19 12.03 -16

10-2 yıl getiri farkı -113 -109

TR Eurobond ($) 14/02/2018 15/02/2018 değişim (US$)

2025 111.5 111.6 0.2

2030 150.3 150.5 0.2

2041 94.6 94.8 0.2

14/02/2018 15/02/2018 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.91 2.89 -2

10-2 yıl getiri farkı 74 71

CDS (5 yıllık USD) 14/02/2018 15/02/2018 değişim (bps)

Türkiye 178 173 -4.4

Güney Afrika 153 146 -7.2

Rusya 117 113 -4.2

Brezilya 162 153 -9.6

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 14/02/2018 15/02/2018 değişim (%)

EUR/USD 1.2448 1.2505 0.5%

USD/JPY 107 106.11 -0.8%

GBP/USD 1.3996 1.4096 0.7%

USD/TRY 3.7800 3.7630 -0.4%

USD/ZAR 11.7093 11.6088 -0.9%

USD/RUB 56.69 56.39 -0.5%

USD/BRL 3.2172 3.2274 0.3%

Kaynak: Reuters

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


Günlük Strateji Notu’na üye olmak için lütfen tıklayın.                        
 3 

 

 

Görüş:  

Küresel borsalarda toparlanma devam ederken, dün BIST-100 endeksi %2.44 

arttı. BIST-100 endeksinde 115,600, 115,250 ve 114,640 puan destek; 

116,400, 117,100 ve 117,700 puan ise direnç seviyeleri.  

USD’nin değer kaybına bağlı olarak yükselen altının ons fiyatı US$ 1,358 

seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatında US$ 1,352 ve US$ 1,344 

seviyeleri destek; US$ 1,360 ve US$ 1,366 seviyeleri ise direnç.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini 
Piyasa 

beklentisi 
Önceki veri  

16 Şubat Cuma  

A.B.D. 16:30 Ocak ayı konut başlangıçları (aylık %) - 2.8 -8.2 

 16:30 Ocak ayı inşaat izinleri (aylık %) - 0.0 -0.1 

 18:00 Şubat ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 95 95.5 95.7 

İngiltere 12:30 Ocak ayı perakende satışlar (aylık %/YY %) 0.7/2.7  -1.5/1.4 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

14/02/2018 15/02/2018 değişim 

BIST-100 113,454.95 116,225.60 2.44%

BIST-30 139,279.94 143,001.52 2.67%

XBANK 176,955.45 183,111.86 3.48%

XUSIN 126,710.77 129,223.41 1.98%

MSCI TR 1,559,247 1,597,341 2.44%

MSCI EM 122.77 123.49 0.59%

VIX 19.3 19.1 -0.67%

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 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

