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Tahvil:     

• Dünkü toplantısında Fed, büyüme tahminini yukarı çekerken, 2024 yılına 
kadar ilk faiz artırımının olmayacağını işaret etti. Açıklamaların hemen 
ardından A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinde sınırlı düşüş olsa da, bu sabah 
vadeli işlemlerde faizin %1.69 seviyesine yükseldiği görülüyor.                         

Döviz:  

• Fed açıklamaları sonrasında USD değer kaybetti. Bugün A.B.D.’de haftalık 
işsizlik maaşı verileri açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.1955 ve 1.1930 
seviyeleri destek, 1.2015 ve 1.2040 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. 
İngiltere Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında faiz değişikliğine 
gitmesi beklenmiyor.  

• TCMB PPK’nın bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan artırarak 
%18.0’e yükseltmesi bekleniyor. USD/TRY kurunda 7.4500 ve 7.4200 
seviyeleri destek, 7.5000 ve 7.5500 seviyeleri de direnç olarak takip 
edilebilir.  

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 1,555 ve 1,545 destek; 1,580 ve 1,590 puan ise 
direnç seviyeleri.         

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,750 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,740 ve US$ 
1,723 seviyeleri destek; US$ 1,759 ve US$ 1,765 seviyeleri de direnç.  
 

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 7.5017 0.15 
EUR/TRY 8.9869 0.75 
EUR/USD 1.1978 0.66 
MB O/N borçlanma faizi (%) 15.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 17.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 18.50 
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 17.00 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 1,562.11 -0.53 5.78 
BIST-30 1,628.35 -0.83 -0.47 
BIST Bankacılık 1,346.01 -1.29 -13.60 
FTSE 100 EOD 6,762.67 -0.60 4.68 
XETRA DAX 14,596.61 0.27 6.40 
Dow Jones 33,015.37 0.58 7.87 
S&P 500 3,974.12 0.29 5.81 
Altın 1,744.44 0.78 -8.10 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 13.29, 2020 sonu değeri 13.07. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.24, 2020 sonu 
değeri 1.21 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye 14:00 TCMB bir haftalık repo ihale faizi (%) 18.00 18.00 17.00 

A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi) - 700 712 

İngiltere 15:00 BoE faiz kararı (%) 0.1 0.1 0.1 
 
Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 
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Görüş:  

Dün akşam sonuçlanan toplantısında Fed, beklenildiği üzere faiz oranını değiştirmeyerek %0.00-%0.25 aralığında sabit tuttu. Tahvil 
alım programında da değişikliğe gidilmedi. Fed’in büyüme tahminini yukarı çekerken, 2024 yılına kadar ilk faiz artırımının olmayacağını 
işaret etmesi sonrasında A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinde sınırlı bir düşüş yaşandı. Ancak bu sabah vadeli işlemlerde A.B.D.’nin 10 yıllık 
tahvil faizi %1.69 seviyesinde bulunuyor (Fed açıklamaları öncesinde %1.65 idi).   

Fed, ekonomik toparlanmanın hızındaki ılımlılığı takiben son zamanlarda ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinin düzelmeye 
başladığını, ancak pandemiden en kötü etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonun %2’nin altında 
kalmaya devam ettiği cümlesi açıklamaya eklendi.   

Fed ekonomistlerinin güncel makroekonomik öngörülerine bakıldığında; FOMC’nin ortalama yılsonu enflasyon (PCE) tahmininin 2021 
için %2.4 (önceki: %1.8), 2022 için %2.0 (önceki: %1.9), 2023 yılı için %2.1 (önceki: %2.0) olarak yukarı yönde revize edildiği, uzun vade 
için de %2.0 olarak korunduğu görülüyor.   

Fed, 2021 yılı büyüme beklentisinde yukarı yönde önemli bir revizyon yaptı. 2021 yılı için GSYH tahminini %4.2’den %6.5’e yükseltti. 
2022 yılı tahmini %3.2’den %3.3’e yükseltilirken, 2023 yılı tahmini ise %2.4’ten %2.2’ye indirildi.  

İşsizlik oranı tahmini 2021 için %5.0’ten %4.5’e indirildi. 

Fed’in hedef faiz oranının bulunacağı seviyeye ilişkin tahminleri işaret eden nokta grafiğe göre FOMC üyelerinin medyan beklentisi, 
faizin 2021-2023 döneminde sabit kalacağı, 2024 yılından önce faiz artırımı olmayacağı yönünde.  

18 Fed üyesinin 4’ü gelecek yıl ilk faiz artırımı olacağını öngörüyor (daha önce sadece 1 üye 2022’de faiz artırımı öngörüyordu). 2023 
yılı için ise 18 Fed üyesinin 7’si faizde yükseliş bekliyor (Aralık’taki nokta grafikte, 17 üyenin 5’i 2023 yılında faiz artırımı bekliyordu).   

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1985, USD/TRY kuru 7.4740, sepet ise 8.2080 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Fed’in büyüme tahminini yukarı çekerken, 2024 yılına kadar ilk faiz artırımının olmayacağını işaret etmesi sonrasında USD değer 
kaybetti. Bugün A.B.D.’de haftalık işsizlik maaşı verileri açıklanacak.  

EUR/USD paritesinde 1.1955 ve 1.1930 seviyeleri destek, 1.2015 ve 1.2040 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.  

İngiltere Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Ancak açıklamaya yeni/farklı 
değerlendirmeler girmesi halinde piyasa fiyatlamalarına yansıması olabilir.   

Günün öne çıkan gelişmesi saat 14:00’te faiz kararını açıklayacak olan TCMB PPK’nın değerlendirmeleri olacak. Piyasada, bir haftalık 
repo ihale faizinin 100 baz puan artırılarak %18.00’e yükseltilmesi bekleniyor. Kurul’un enflasyona ve para politikasının görünümüne 
ilişkin yapacağı değerlendirme önemli olacak. Faiz artırımı yönünde bir karar gelmemesi halinde USD/TRY kurunda yukarı yön tepkisi 
görülebilir. 

USD/TRY kurunda 7.4500 ve 7.4200 seviyeleri destek, 7.5000 ve 7.5500 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.            

USDTRY için Destek: 7.4500-7.4200-7.3800     Direnç: 7.5000-7.5500-7.5800 

EURUSD için Destek: 1.1955-1.1930-1.1900     Direnç: 1.2015-1.2040-1.2070  

 

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

Dün %0.53 azalan BIST-100 endeksinde 1,555 ve 1,545 destek; 1,580 ve 1,590 puan ise direnç seviyeleri.   

Fed’in dünkü toplantısında 2024 yılına kadar faiz artırımı olmayacağı yönünde işaret vermesi USD’nin değer kaybetmesine, altının ons 
fiyatının da yükselmesine neden oldu.  

Bu sabah US$ 1,750 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,740 ve US$ 1,723 seviyeleri destek; US$ 1,759 ve US$ 1,765 seviyeleri de 
direnç.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100 2017 2018 2019 2020 15 Mart 2021 

Fiyat/Kazanç (%) 9.22 6.49 8.94 13.07 13.29 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.36 0.93 1.00 1.21 1.24 
Kar Marjı (%) 11.38 9.50 6.72 5.59 5.93 
Aktif Karlılık (%) 2.39 2.17 1.93 1.46 1.43 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 15.42 14.53 12.01 9.82 9.46 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

18 Mart Perşembe 
Türkiye 14:00 TCMB bir haftalık repo ihale faizi (%) 18.00 18.00 17.00 
A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi) - 700 712 
İngiltere 15:00 BoE faiz kararı (%) 0.1 0.1 0.1 
MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

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

