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Tahvil:     

 A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %3.0920 ile Mayıs’tan beri en yüksek 
seviyesini gördü. Yükselişte, güçlü verilere bağlı olarak Fed toplantısında 
sıkı para politikası taraftarı ifadelerin olabileceği düşüncesi etkiliydi. 
Şirketlerin yüklü tahvil ihraçları da faiz yükselişindeki bir diğer etkendi.  

Döviz:  

 A.B.D.’de Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü’nün ve ikinci el konut 
satışlarının, Euro Bölgesi’nde de tüketici güveninin açıklanacağı bugün, 
EUR/USD paritesinde 100 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 
1.1664 seviyesi destek olmaya devam ediyor. 1.1730 ise öne çıkan direnç 
olarak söylenebilir. İngiltere’de perakende satış verisinin açıklanacağı 
bugün GBP/USD paritesinin 100 günlük basit hareketli ortalamasının 
olduğu 1.3160 seviyesinin hangi tarafında kalacağı izlenecek. Yurt içinde 
OVP’nin olumlu bulunması halinde USD/TRY kurunun 6.15 seviyesinin 
altını deneyebileceğini düşünüyoruz.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde, 96,300, 95,800 ve 95,300 puan destek; 97,000, 
97,400 ve 97,800 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 US$ 1,205 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,198 ve US$ 
1,193 destek, US$ 1,209 ve US$ 1,214 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100 96,603.75 1.81 -16.24
BIST-30 119,370.00 2.00 -16.00
BIST Bankacılık 105,291.63 6.38 -38.56
FTSE 100 EOD 7,331.12 0.42 -4.64
XETRA DAX 12,219.02 0.50 -5.41
Dow Jones 26,405.76 0.61 6.31
S&P 500 2,907.95 0.13 8.77
Altın 1,203.58 0.50 -7.62
* Yılbaşından bu yana 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.2445 -1.94
EUR/TRY 7.2936 -2.08
EUR/USD 1.1672 0.06
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 24.07 25.40

Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.910

MB O/N borçlanma faizi (%) 22.50
MB haftalık repo ihale faizi (%) 24.00
MB O/N borç verme faizi (%) 25.50
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 24.00
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

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

Türkiye - OVP açıklanacak.  

A.B.D. 17:00 Ağustos ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 0.8 -0.7

Euro Bölgesi 17:00 Eylül ayı tüketici güveni - -2.0 -1.9

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.’nin 10 yıllık tahvil faizi %3.0920 ile Mayıs ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Faiz yükselişinde, güçlü gelen verilere 
bağlı olarak gelecek haftaki Fed toplantısında sıkı para politikası taraftarı ifadelerin yer alabileceği düşüncesi etkili oldu. Bu hafta 
şirketlerin yüklü tahvil ihraçları da faiz yükselişindeki bir diğer etkendi. Yatırımcıların A.B.D.-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin 
beklenenden daha az zararı olacağına inanmaları da tahvil talebini olumsuz etkiledi. 

Bugün A.B.D.’de Eylül ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü ve Ağustos ayı ikinci el konut satışları açıklanacak.  

Bugün gözler saat 11:00’de yayımlanacak Orta Vadeli Program’a (OVP) çevrildi. TCMB’nin geçen haftaki faiz artırımının ardından bugün 
yayımlanacak OVP’de maliye politikalarının ne derecede etkili ve para politikası ile uyumlu olduğuna odaklanılacak. OVP’nin olumlu 
bulunması durumunda TL’de değer kazanımı ve tahvil faizlerinde düşüş görülebilir.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1695, USD/TRY kuru 6.2430, sepet ise 6.7860 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D.-Çin arasındaki ticaret gerginliğinin korkulduğu kadar zarar verici olmayacağı düşüncesi, USD’nin güvenilen liman özelliğini arka 
plana itti. A.B.D.’de Eylül ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü’nün ve Ağustos ayı ikinci el konut satışlarının, Euro Bölgesi’nde de 
Eylül ayı tüketici güveninin açıklanacağı bugün, EUR/USD paritesinde 100 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 1.1664 seviyesi 
destek olmaya devam ediyor. 1.1730 ise öne çıkan direnç olarak söylenebilir.  

Dün İngiltere’de TÜFE verisinin beklentinin üzerinde gelmesiyle birlikte GBP değer kazandı ve GBP/USD paritesi 1.3215 seviyesine kadar 
yükseldi. Ancak İngiltere Başbakanı May’in, İrlanda ile ilgili sınır konusundaki AB’nin iyileştirilmiş çözüm önerisini reddedeceği 
açıklaması GBP’nin kaanımlarının bir kısmını geri vermesine yol açtı. İngiltere’de perakende satış verisinin açıklanacağı bugün GBP/USD 
paritesinin 100 günlük basit hareketli ortalamasının olduğu 1.3160 seviyesinin hangi tarafında kalacağı izlenecek. 

Yurt içinde OVP’nin olumlu bulunması halinde USD/TRY kurunun 6.15 seviyesinin altını deneyebileceğini düşünüyoruz.  

USDTRY için Destek: 6.2000-6.1700-6.1400     Direnç: 6.3000-6.3600-6.4000 

EURUSD için Destek: 1.1664-1.1635-1.1606     Direnç: 1.1700-1.1730-1.1750 

 

 

Görüş:  

Dün %1.81’lik artışla 96,603.75 puandan kapanan BIST-100 endeksinde, 96,300, 95,800 ve 95,300 puan destek; 97,000, 97,400 ve 
97,800 puan ise direnç seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,205 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,198 ve US$ 1,193 destek, US$ 1,209 ve US$ 1,214 ise direnç 
seviyeleri.  
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Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 
beklentisi Önceki veri 

20 Eylül Perşembe 
Türkiye - OVP açıklanacak.    
A.B.D. 15:30 Eylül ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü - 15.8 11.9 
 15:30 İşsizlik maaşı başvuruları (bin kişi) - 210 204 
 17:00 Ağustos ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 0.8 -0.7 
Euro Bölgesi 17:00 Eylül ayı tüketici güveni - -2.0 -1.9 
İngiltere 11:30 Ağustos ayı perakende satışlar - -0.2 0.7 
21 Eylül Cuma 
A.B.D. 16:45 Eylül ayı Markit PMI imalat - 55 54.7 
Euro Bölgesi 11:00 Eylül ayı Markit PMI - 54.5 54.6 
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”. 

 


