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Tahvil:     

• FOMC, beklenildiği üzere faiz oranını 25 baz puan artırdı. FOMC yetkilileri, 
2022 yılının kalanında 6 defa daha faiz artırımı yapılmasını öngörüyor. 
Fed sonrasında A.B.D. getiri eğrisindeki yataylaşma dikkat çekiyor. Bu 
sabah vadeli işlemlerde 2 yıllık tahvilin faizi %1.94, 5 yıllık tahvilin faizi de 
%2.1540 (10 yıllık tahvil faizinin de üzerinde) seviyesinde bulunuyor.  

Döviz:  

• Sadece bir günde önemli gelişmeler yaşandı. Çin, piyasaya destek 
vereceğini açıkladı, Ukrayna-Rusya görüşmelerinde bazı ilerlemelerin 
kaydedildi belirtildi ve Fed enflasyonla mücadelede kararlı göründü. Fed 
kararının ardından değer kazanan USD, kazanımlarını koruyamadı. 
A.B.D’de verileri arasında sanayi üretimi öne çıkıyor. ECB yetkililerinin 
konuşmaları izlenecek. BoE’nin bugün faizini 25 baz puan artırması 
bekleniyor. TCMB PPK’nın politika faizini sabit tutması bekleniyor. EUR/USD 
paritesinde 1.1000 ve 1.0980 seviyeleri destek, 1.1060 ve 1.1080 
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. USD/TRY kurunda 14.44 ve 14.26 
seviyeleri destek, 14.80 ve 15.00 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 2,078 ve 2,053 puan destek; 2,135 ve 2,176 puan ise 
direnç seviyeleri.                   

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,936 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,924 ve US$ 
1,912 seviyeleri destek, US$ 1,952 ve US$ 1,974 seviyeleri de direnç.   

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 14.6077 -0.63 
EUR/TRY 16.1469 0.24 
EUR/USD 1.1032 0.74 
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** 2,088.80 0.45 12.44 
BIST-30 2,339.62 0.36 15.54 
BIST Bankacılık 1,688.14 0.14 5.79 
FTSE 100 7,291.68 1.62 -1.26 
XETRA DAX 14,440.74 3.76 -9.09 
Dow Jones 34,063.10 1.55 -6.26 
S&P 500 4,357.86 2.24 -8.57 
Altın 1,927.93 0.53 5.44 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.34 (2021 sonu değeri 5.64). 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.17 (2021 sonu 
değeri 1.04). Detayları sayfa 3’te görülebilir. 

 

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

Türkiye 14:00 TCMB PPK faiz kararı (%) 14.0 14.0 14.0 

İngiltere 15:00 BoE faiz kararı (%) 0.75 0.75 0.50 

A.B.D. 16:15 Şubat ayı sanayi üretimi 0.6 0.5 1.4 

Euro Bölgesi 12:30 ECB’den Lagarde, Lane (13:15) ve Knot (15:00) konuşacak. 

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

Dün sonuçlanan toplantısında FOMC, beklenildiği üzere faiz oranını 25 baz puan artırarak %0.25-%0.50 aralığına yükseltti. FOMC 
yetkilileri, 2022 yılının kalanında 6 defa daha faiz artırımı yapılmasını öngörüyor (swap piyasasındaki fiyatlamalarla uyumlu). Ancak 
2023-2024 yılları için öngörülen artırımlar, piyasanın beklentisinden daha agresif.  

Fed yetkililerinin 2022 yılı için faizde medyan beklentisi %0.9’dan %1.875’e yükseldi. 2023 yılı için faizde medyan beklenti %2.750 
(önceki %1.625 idi). 2024 yılı için faizde medyan beklenti %2.750 (önceki %2.125 idi). Uzun vade için Fed faiz oranı medyan beklentisi 
%2.375 (önceki: %2.5). 

Basın toplantısında Fed Başkanı Powell, gerekirse faiz artırımlarında daha hızlı hareket edeceklerini, bilanço daraltma planını Mayıs 
toplantısında açıklayabileceklerini belirtti. Fed ekonomistleri, 2022 yılı enflasyon tahminini %2.6’dan %4.3’e yükseltirken, büyüme 
tahminini ise %4’ten %2.8’e indirdi. 

Fed açıklamaları öncesinde %2.1884 seviyesindeki A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, kararın ardından %2.2460 seviyesine kadar yükseldi 
(2019 yılının Mayıs ayından beri görülen en yüksek seviye). Daha sonra ise %2.15 seviyesine geriledi. Getiri eğrisinde 2 yıllık ve 5 yıllık 
tahvil faizlerindeki yükseliş ise büyük ölçüde korundu.  

Bu sabah vadeli işlemlerde 2 yıllık tahvilin faizi %1.94, 5 yıllık tahvilin faizi de %2.1540 (10 yıllık tahvil faizinin de üzerinde) seviyesinde 
bulunuyor. Fed sonrasında A.B.D. getiri eğrisindeki yataylaşma dikkat çekiyor.   

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1041, USD/TRY kuru 14.7000, sepet ise 15.4810 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Sadece bir gün içinde gündemde önemli gelişmeler oldu. Çin, piyasaya destek vereceğini açıkladı, Ukrayna-Rusya görüşmelerine 
yönelik bazı ilerlemelerin kaydedildiğine yönelik ılımlı bakış açısı oluştu ve Fed enflasyonla mücadelede kararlı göründü. Borsalarda 
yükseliş yaşanırken, Fed kararının hemen ardından değer kazanan USD’nin bu kazanımlarını koruyamadığı görüldü. Karar öncesinde 
1.0987 seviyesindeki EUR/USD paritesi, kararın ardından 1.0952’ye kadar geriledi, bu sabah ise 1.1040 seviyesine yakın seyrediyor. 

Bugün A.B.D’deki yoğun veri akışı içinde sanayi üretimi öne çıkıyor. ECB’den yetkililerin konuşmaları takip edilecek. 

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bugünkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bir önceki toplantıda 9 
üyenin 4’ü 50 baz puanlık artırım yönünde oy kullanmıştı. Bugünkü toplantıda yetkililerin faiz artırım kararında nasıl bir dağılıma sahip 
olacakları piyasanın vereceği tepkide rol oynayacak.  

TCMB PPK’nın bugünkü toplantısında %14 olan politika faizini sabit tutması bekleniyor. Açıklama metnindeki olası değişiklikler, TRY’nin 
vereceği tepkide belirleyici olabilir.  

EUR/USD paritesinde 1.1000 ve 1.0980 seviyeleri destek, 1.1060 ve 1.1080 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  

USD/TRY kurunda 14.44 ve 14.26 seviyeleri destek, 14.80 ve 15.00 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. 

USDTRY için Destek: 14.4400-14.2600-14.0900     Direnç: 14.8000-15.0000-15.2600 

EURUSD için Destek: 1.1000-1.0980-1.0950     Direnç: 1.1060-1.1080-1.1125  

 

 

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:  

Dün %0.45 artan BIST-100 endeksinde 2,078 ve 2,053 puan destek; 2,135 ve 2,176 puan ise direnç seviyeleri.  

Fed’in dünkü kararı öncesinde US$ 1,909 seviyesindeki altının ons fiyatı, karar sonrasında US$ 1,895 seviyesine kadar geriledi. Ancak 
daha sonra USD’nin kazanımlarını koruyamamasının da etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah US$ 1,936 seviyesindeki altının ons 
fiyatında US$ 1,924 ve US$ 1,912 seviyeleri destek, US$ 1,952 ve US$ 1,974 seviyeleri de direnç.  

 
 

 
 
ti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100 2018 2019 2020 2021 16 Mart    

Fiyat/Kazanç (%) 6.49 8.94 12.34 5.64 6.34 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 0.93 1.00 1.16 1.04 1.17 
Kar Marjı (%) 9.50 6.72 6.02 10.77 10.78 
Aktif Karlılık (%) 2.17 1.93 1.44 2.88 2.89 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 14.53 12.01 9.54 20.19 20.21 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

17 Mart Perşembe      
Türkiye 14:00 TCMB PPK faiz kararı (%) 14.0 14.0 14.0 
A.B.D. 15:30 Şubat ayı konut başlangıçları (aylık %) - 3.8 -4.1 
 15:30 Şubat ayı inşaat izinleri (aylık %) - -2.4 0.5 
 15:30 Mart ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü - 14.8 16.0 
 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi) - 220 227 
 16:15 Şubat ayı sanayi üretimi 0.6 0.5 1.4 
 16:15 Şubat ayı kapasite kullanım oranı - 77.9 77.6 
Euro Bölgesi 12:30 ECB’den Lagarde, Lane (13:15) ve Knot (15:00) konuşacak.    
 13:00 Şubat ayı TÜFE (aylık %/YY %) - 0.9/5.8 0.9/5.1 
İngiltere 15:00 BoE faiz kararı (%) 0.75 0.75 0.50 
 

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 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

