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Tahvil:     

• TCMB PPK’nın faiz kararı öncesinde %22.25 seviyesindeki 10 yıllık tahvil 
faizi, bu sabah %22.58 bileşik faiz seviyesinde bulunuyor.   

Döviz:  

• BoE’nin dünkü toplantısında politika faizini artırmasının ardından GBP 
değer kazandı. GBP/USD paritesinde 1.3300-1.3280-1.3250 seviyeleri 
destek; 1.3350-1.3375-1.3390 seviyeleri de direnç. Dünkü toplantısında 
ECB, faiz oranını sabit tutarken, PEPP programının Mart’ta sona ereceğini, 
Varlık Alım Programı’nın miktarının 2022 yılının 2. çeyreğinde €20 
milyardan €40 milyara çıkartılacağını açıkladı. Detaylar 2. sayfada 
görülebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde Kasım ayı TÜFE verileri yayımlanacak. 
EUR/USD paritesinde 1.1300 ve 1.1285 seviyeleri destek, 1.1360 ve 1.1380 
seviyeleri direnç olarak izlenebilir.   

• Dün TCMB PPK, politika faizini beklenildiği üzere 100 baz puan düşürerek 
%14.00’e indirdi. Açıklamada, faiz indirim sürecinin tamamlandığı işaret 
edildi. USD/TRY kurunda 16.0000 ve 15.8000 seviyeleri destek, 16.2500 ve 
16.4000 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. TCMB’den dövize satım 
yönünde müdahale gelip gelmeyeceği izleniyor. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 2,250 ve 2,200 puan destek; 2,325 ve 2,400 puan ise 
direnç seviyeleri.                   

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,807 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,795 ve US$ 
1,784 seviyeleri destek, US$ 1,8154 ve US$ 1,823 seviyeleri de direnç.        

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 15.6674 5.95 
EUR/TRY 17.7556 6.34 
EUR/USD 1.1328 0.38 
MB O/N borçlanma faizi (%) 12.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 14.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 15.50 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 
 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 2,278.55 5.38 54.30 
BIST-30 2,527.97 5.95 54.52 
BIST Bankacılık 1,846.78 4.43 18.55 
FTSE 100 EOD 7,260.61 1.25 12.38 
XETRA DAX 15,636.40 1.03 13.98 
Dow Jones 35,897.64 -0.08 17.29 
S&P 500 4,668.67 -0.87 24.30 
Altın 1,799.03 1.24 -5.22 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 8.90 (2020 sonu değeri 12.43). 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.50 (2020 sonu 
değeri 1.18). Detayları sayfa 3’te görülebilir. 

 

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

Euro Bölgesi 13:00 Kasım ayı TÜFE (alık %/YY %) -/4.9 0.5/4.9 0.5/4.9 

Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe  
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Görüş: 

Dün A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.4582 seviyesinden %1.4241 seviyesine geriledikten sonra bu sabah vadeli işlemlerde %1.41 
seviyesinde bulunuyor.     

Yurt içinde dün TCMB PPK’nın 100 baz puanlık faiz indirimi öncesinde %22.25 seviyesindeki 10 yıllık tahvil faizi, kararın ardından 
yükselerek bu sabah %22.58 bileşik faiz seviyesinde.     

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1333, USD/TRY kuru 16.0700, sepet ise 17.1450 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dünkü toplantısında İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %0.10’dan %0.25’e yükseltti. Piyasanın öngörüsü, faizin sabit 
tutulacağı yönündeydi. Karar sonrasında GBP değer kazandı. Omicron varyantına bağlı belirsizlikler nedeniyle piyasanın beklentisi, 
faiz artırımının Şubat toplantısına öteleneceği yönündeydi. Ancak enflasyondaki artışa dikkat çekilerek Aralık toplantısında artırım 
kararı alındı.  

GBP/USD paritesinde 1.3300-1.3280-1.3250 seviyeleri destek; 1.3350-1.3375-1.3390 seviyeleri de direnç. 

Dünkü toplantısında ECB faiz oranını sabit tutarken, PEPP programının Mart ayında sona ereceğini duyurdu. ECB, Varlık Alım 
Programı’nın miktarının 2022 yılının 2. çeyreğinde €20 milyardan €40 milyara çıkartılacağını, 3. çeyrekte €30 milyara indirileceğini ve 
son çeyrekte de €20 milyara düşürüleceğini açıkladı. Dolayısıyla ECB’nin, tahvil alımlarının azaltılmasında temkinli bir sürece girdiği 
söylenebilir. 

Bugün Euro Bölgesi’nde Kasım ayı TÜFE verileri yayımlanacak. EUR/USD paritesinde 1.1300 ve 1.1285 seviyeleri destek, 1.1360 ve 
1.1380 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.   

Dünkü toplantısında TCMB PPK, %15.00 olan politika faizini beklenildiği üzere 100 baz puan düşürerek %14.00’e indirdi. Açıklamada, 
Kurul’un arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği 
alanın kullanımının tamamlanmasına karar verdiği yer aldı.  

Faiz indirim sürecinin tamamlandığı işaret eden TCMB, alınmış olan kararların birikimli etkilerini 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından 
takip edeceğini ve geniş kapsamlı politika çerçevesini gözden geçirme sürecini yürüteceğini belirtti. Karar sonrasında TL değer kaybetti.  

USD/TRY kuru bu sabah 16.25 seviyesine kadar yükselirken, TCMB’den dövize satım yönünde müdahale gelip gelmeyeceği izleniyor.  

USD/TRY kurunda 16.0000 ve 15.8000 seviyeleri destek, 16.2500 ve 16.4000 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.  

USDTRY için Destek: 16.0000-15.8000-15.6000     Direnç: 16.2500-16.4000-16.5000 

EURUSD için Destek: 1.1300-1.1285-1.1250     Direnç: 1.1360-1.1380-1.1400 

 

 

 

 

 

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

Dün %5.4 artan BIST-100 endeksinde 2,250 ve 2,200 puan destek; 2,325 ve 2,400 puan ise direnç seviyeleri.  

Küresel piyasalarda USD’nin değer kaybetmesine bağlı olarak ons altın fiyatı yükseldi. Bu sabah US$ 1,807 seviyesindeki altının ons 
fiyatında US$ 1,795 ve US$ 1,784 seviyeleri destek, US$ 1,8154 ve US$ 1,823 seviyeleri de direnç.   

 
 

 
ti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100 2017 2018 2019 2020 16 Aralık    

Fiyat/Kazanç (%) 9.22 6.49 8.94 12.43 9.37 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.36 0.93 1.00 1.17 1.58 
Kar Marjı (%) 11.38 9.50 6.72 6.00 9.49 
Aktif Karlılık (%) 2.39 2.17 1.93 1.43 2.54 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 15.42 14.53 12.01 9.48 17.36 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

17 Aralık Cuma    
Euro Bölgesi 13:00 Kasım ayı TÜFE (alık %/YY %) -/4.9 0.5/4.9 0.5/4.9 
MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

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


Günlük Strateji Notu’na üye olmak için lütfen tıklayın.                        
 4 

 
 
 
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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam 

olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. 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

