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Tahvil:     

 Dün A.B.D. hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve Fed’in ticari menkul 
kıymet fonlama imkanını yeniden devreye almaya hazırlandığına dair 
haberler, yatırımcıların güvenilir liman alımı gösterdiği tahvillerde satışa 
gitmelerine neden oldu ve 10 yıllık tahvil faizi %1 seviyesinin üzerine 
yükseldi. Bu sabah 10 yıllık faiz %1.04 seviyesinde. 

Döviz:  

 TCMB’nin dünkü faiz indirimi ve açıkladığı önlemler sonrasında bugün 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüsünün etkilerine karşı önlem 
paketini açıklaması bekleniyor. Sabah saatlerinde USD/TRY kurunda 6.42-
6.40 aralığı destek olarak izlenebilir. 6.45 ise direnç olarak takip edilebilir. 

 Küresel piyasalarda yatırımcıların USD’ye geçmesi nedeniyle diğer para 
birimleri karşısında USD değer kazandı. Virüse ve ekonomiye olumsuz 
etkilerini sınırlamaya yönelik önlemlere dair haber akışı izlenirken, bugün 
A.B.D.’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri açıklanacak. 
EUR/USD paritesinde 1.0980 seviyesinin kırılması halinde 1.0955 desteği 
önemli olacak. 1.1045-1.1085 ise direnç aralığı olarak izlenebilir. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 85,000, 83,700 ve 82,000 puan destek; 88,900, 
90,400 ve 92,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,509 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,502 ve US$ 
1,496 destek; US$ 1,520 ve US$ 1,528 ise direnç seviyeleri.   
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.3936 -0.53
EUR/TRY 7.0245 -2.31
EUR/USD 1.0996 -1.65
MB O/N borçlanma faizi (%) 8.25
MB haftalık repo ihale faizi (%) 9.75
MB O/N borç verme faizi (%) 11.25
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 10.65
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 86,777.69 -1.26 -24.16
BIST-30 105,853.55 -0.71 -23.75
BIST Bankacılık 123,905.38 2.39 -22.64
FTSE 100 EOD 5,294.90 2.79 -29.80
XETRA DAX 8,939.10 2.25 -32.53
Dow Jones 21,237.38 5.20 -25.58
S&P 500 2,529.19 6.00 -21.72
Altın 1,528.28 0.95 0.74
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.77, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.75, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

 

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

A.B.D. 15:30 Şubat ayı konut başlangıçları (aylık %) - -4.3 -3.6 

 15:30 Şubat ayı inşaat izinleri (aylık %) - -3.2 9.2 

Euro Bölgesi 13:00 Şubat ayı TÜFE (aylık %/YY %) -/1.2 0.2/1.2 0.2/1.2 

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. hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve Fed’in ticari menkul kıymet fonlama imkanını yeniden devreye almaya 
hazırlandığına dair haberler, yatırımcıların güvenilir liman alımı gösterdiği tahvillerde satışa gitmelerine neden oldu ve 10 yıllık tahvil 
faizi %1 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sabah 10 yıllık tahvil faizi %1.04 seviyesinde bulunuyor. 

Piyasalarda oynaklık devam ederken, bugün A.B.D.’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri açıklanacak.     

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1010, USD/TRY kuru 6.4420, sepet ise 6.7650 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün TCMB PPK, gelişmeler üzerine olağan toplantı tarihinden iki gün önce toplanarak, bir haftalık repo ihale faizini 100 baz puan 
düşürerek %9.75’e indirdi.  

Açıklamasında TCMB, küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları 
olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirtti. Küresel ticaret 
hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir 
miktar arttığını değerlendiren TCMB, yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığını ekledi. 

Dün TCMB, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, bankaların Türk lirası ve yabancı 
para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen 
bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına ve reeskont kredi düzenlemeleriyle ihracatçı firmaların nakit akışının 
desteklenmesine yönelik tedbirler aldı. 

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın virüse karşı önlemler paketini açıklaması bekleniyor. Sabah saatlerinde USD/TRY kurunda 6.42-
6.40 aralığı destek olarak izlenebilir. 6.45 ise direnç olarak takip edilebilir.   

Küresel piyasalarda yatırımcıların USD’ye geçmesi nedeniyle diğer para birimleri karşısında USD değer kazandı. Virüse ve ekonomiye 
olumsuz etkilerini sınırlamaya yönelik önlemlere dair haber akışı izlenirken, bugün A.B.D.’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri 
de açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.0980 seviyesinin kırılması halinde 1.0955 desteği önemli olacak. 1.1045-1.1085 ise direnç aralığı 
olarak izlenebilir.     

USDTRY için Destek: 6.4200-6.4000-6.3840     Direnç: 6.4500-6.4700-6.5000 

EURUSD için Destek: 1.0980-1.0955-1.0930     Direnç: 1.1045-1.1085-1.1100 

 

 

Görüş:  

Dün yaklaşık %1.3 gerileyen BIST-100 endeksinde 85,000, 83,700 ve 82,000 puan destek; 88,900, 90,400 ve 92,000 puan ise direnç 
seviyeleri.  
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A.B.D.’nin ek destek adımlarının koronavirüsünün ekonomik etkilerini sınırlamada faydalı olabileceğine dair düşünceler ve nakte 
ulaşabilmek için yatırımcıların altın satma eğiliminin nispeten durulması nedeniyle altının ons fiyatı dün yükseldi. Bu sabah US$ 1,509 
seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,502 ve US$ 1,496 destek; US$ 1,520 ve US$ 1,528 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(17/03/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 6.77 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.75 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.65 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.88 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.83 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

Önceki veri 

18 Mart Çarşamba  
A.B.D. 15:30 Şubat ayı konut başlangıçları (aylık %) - -4.3 -3.6 
 15:30 Şubat ayı inşaat izinleri (aylık %) - -3.2 9.2 
Euro Bölgesi 13:00 Şubat ayı TÜFE (aylık %/YY %) -/1.2 0.2/1.2 0.2/1.2 
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”. 

 


