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Tahvil:     

 Bugün A.B.D. piyasaları Başkanlar Günü nedeniyle kapalı. Bu hafta 
uluslararası piyasalarda veri gündemi yoğun. Yurt içinde ise Çarşamba 
günkü TCMB PPK toplantısında alınacak faiz kararı ve yapılacak 
değerlendirmeler kritik olacak. Ayrıca Cuma gecesi Fitch’in Türkiye 
değerlendirmesi ilgiyle izlenecek. Fitch, Türkiye’yi BB- kredi notuyla ve 
“durağan” kredi notu görünümüyle değerlendiriyor.    

Döviz:  

 Koronavirüsünün küresel ekonomiyi ne ölçüde tehdit ettiğine dair 
belirsizlik devam ederken, Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin 
zayıflamakta olduğuna yönelik endişeler EUR’yu baskı altında tutuyor. 
EUR/USD paritesinde 1.0820 desteğinin kırılması halinde 1.0800 desteği 
öne çıkacak. Önemsediğimiz ilk direnç seviyesi ise 1.0860’ta.  

 USD/TRY kurunda 6.0300 seviyesi ilk destek olmayı sürdürüyor. 
Önemsediğimiz direnç seviyesi ise 6.0670. Yurt içinde jeopolitik haber akışı 
takip edilirken, piyasalar Çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu 
toplantısında alınacak faiz kararına odaklandı.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 119,470, 118,740 ve 118,340 puan destek; 120,600, 
120,900 ve 121,580 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,582 seviyesindeki altının ons fiyatında ons fiyatında US$ 
1,577 ve US$ 1,570 destek; US$ 1,585 ve US$ 1,590 ise direnç seviyeleri.    

             

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.0490 0.21
EUR/TRY 6.5566 0.07
EUR/USD 1.0830 -0.09
MB O/N borçlanma faizi (%) 9.75
MB haftalık repo ihale faizi (%) 11.25
MB O/N borç verme faizi (%) 12.75
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 10.86
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 120,151.44 -0.32 5.00
BIST-30 143,552.13 -0.37 3.40
BIST Bankacılık 170,082.07 -0.75 6.19
FTSE 100 EOD 7,409.13 -0.58 -1.77
XETRA DAX 13,744.21 -0.01 3.74
Dow Jones 29,398.08 -0.09 3.01
S&P 500 3,380.16 0.18 4.62
Altın 1,584.32 0.52 4.44
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 9.59, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.08, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

A.B.D.  - Başkanlar Günü nedeniyle A.B.D. piyasaları kapalı.    

Euro Bölgesi 17:00 ECB Yönetim Kurulu üyesi Lane’in konuşması    

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:  

Bugün A.B.D. piyasaları Başkanlar Günü nedeniyle kapalı. Cuma günü A.B.D. tahvil faizleri, uzun hafta sonu tatili öncesinde 
yatırımcıların Koronavirüsüne yönelik belirsizlikleri de dikkate alıp güvenilir liman alımları gerçekleştirmesi ve A.B.D.’de sanayi 
üretiminin beklentinin altında gelmesi nedeniyle geriledi. Cuma günü A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.6170’ten %1.5880’e geriledi. 

Bu hafta uluslararası piyasalarda veri gündemi yoğun. Yurt içinde ise Çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında 
alınacak faiz kararı ve yapılacak değerlendirmeler kritik olacak.  

Ayrıca Cuma gecesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye değerlendirmesi de ilgiyle izlenecek. Fitch Türkiye’yi 
BB- kredi notuyla (yatırım yapılabilir seviyesinin 3 basamak altı) ve “durağan” kredi notu görünümüyle değerlendiriyor. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0840, USD/TRY kuru 6.0430, sepet ise 6.2960 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Koronavirüsünün küresel ekonomiyi ne ölçüde tehdit ettiğine dair belirsizlik devam ederken, Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin 
zayıflamakta olduğuna yönelik endişeler EUR’yu baskı altında tutuyor. Cuma günü EUR/USD paritesi gerileyerek 1.0820 seviyesini test 
ederken (2017 Mayıs ayından beri en düşük seviye), A.B.D. piyasalarının tatil olduğu bugün 1.0840 seviyesinde bulunuyor. 

EUR/USD paritesinde 1.0820 desteğinin kırılması halinde 1.0800 desteği öne çıkacak. Önemsediğimiz ilk direnç seviyesi ise 1.0860’ta.  

Bugünkü tatil nedeniyle kısa olan A.B.D.’nin haftalık gündemine bakacak olursak: Konut verilerinin iyi gelerek bu sektörde 
performansının güçlü olduğunu işaret etmesi beklenebilir. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, düşük işsizlik oranı ve rekor seviyesine 
yakın seyreden tüketici güveni bir araya geldiğinde konutta birçok potansiyel alıcı olduğu anlaşılıyor. Güçlü talep, inşaat sektöründe 
de yükselişe yol açıyor.  

Bu hafta A.B.D.’de Fed’den birçok yetkilinin konuşması da takip edilecek. Başkan Powell’ın büyük ölçüde temkinli konuşmasının 
benzerlerini diğer Fed yetkililerinden de duyabiliriz. Ancak koronavirüsüne dair endişelerin artmakta olduğu bir ortamda Fed 
yetkililerinin bu konuya dair olası değerlendirmeleri, A.B.D. ekonomisine yönelik ne derecede bir tehdit olarak algılandığı piyasaların 
bu konuşmalarda odaklandığı kısımlar olacak. 

Yurt içinde jeopolitik haber akışı takip edilirken, piyasalar Çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz 
kararına odaklandı.   

Kurda son zamanki artan oynaklık ve jeopolitik endişeler dikkate alındığında, TCMB’nin 19 Şubat’taki toplantısında temkinli davranarak 
%11.25 olan faizini değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. Piyasadaki genel beklenti ise 50 baz puanlık faiz indirimi olacağı yönünde. 

USD/TRY kurunda 6.0300 seviyesi ilk destek olmayı sürdürüyor. Önemsediğimiz direnç seviyesi ise 6.0670.   

USDTRY için Destek: 6.0300-6.0150-6.0000     Direnç: 6.0570-6.0670-6.0800 

EURUSD için Destek: 1.0820-1.0800-1.0780     Direnç: 1.0860-1.0890-1.0910 
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Görüş:  

Cuma günü %0.32 azalarak 120,151.44 puandan kapanan BIST-100 endeksinde 119,470, 118,740 ve 118,340 puan destek; 120,600, 
120,900 ve 121,580 puan ise direnç seviyeleri.  

Koronavirüsünün etkilerine dair endişeler altının ons fiyatını desteklerken, bu sabah ons altın US$ 1,582 seviyesinde bulunuyor. Altının 
ons fiyatında US$ 1,577 ve US$ 1,570 destek; US$ 1,585 ve US$ 1,590 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(14/02/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 9.59 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 1.08 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.53 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.90 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  12.05 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

17 Şubat Pazartesi 
A.B.D.  - Başkanlar Günü nedeniyle A.B.D. piyasaları kapalı.    
Euro Bölgesi 17:00 ECB Yönetim Kurulu üyesi Lane’in konuşması    
18 Şubat Salı 
A.B.D. 16:30 Şubat ayı Empire imalat - 5.0 4.8 
 18:00 Şubat ayı NAHB Konut Piyasası Endeksi - 75 75 
Almanya 13:00 Şubat ayı ZEW endeksi - 22.0 26.7 
İngiltere 12:30 ILO işsizlik oranı (%) 3.8 3.8 3.8 
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”. 

 


