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Tahvil:     

 A.B.D. tahvil piyasasının illikit olması oynaklığın fazla olmasına yol 
açarken, hükümetin aldığı teşvik kararları sindirilmeye çalışılıyor. Dün 
%1.2580’den %1.1290’a gerileyen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah 
vadeli işlemlerde %1.04 seviyesine yakın seyrediyor.  

Döviz:  

 Bu sabah USD’nin kazanımlarının bir kısmını geri vermeye başladığı 
görülüyor. Dün 102.8 seviyesinden kapanan Dolar endeksi bu sabah 101.5 
seviyesinde. Bugün A.B.D.’de ikinci el konut satışları açıklanacak. EUR/USD 
paritesinde 1.0725 destek olarak izlenebilir. İlk direnç seviyesi olarak ise 
1.0835 takip edilebilir. GBP/USD paritesi gerileyerek 1.14 seviyesine 
yaklaştıktan sonra şu an 1.18 seviyesinde. Dün BoE, olağanüstü 
toplantıya giderek faiz oranını %0.1’e indirdi ve varlık alım programını GBP 
200 milyar artırdı. BoE, koronavirüsü dolayısıyla yıllık banka stres testlerini 
ertelediğini açıkladı. USD/TRY kurunda ise 6.45 ile destek, 6.50 ise ilk direnç 
olarak öne çıkıyor.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 86,940, 86,000 ve 85,500 puan destek; 88,500, 
89,300 ve 90,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,508 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,493 ve US$ 
1,480 destek; US$ 1,514 ve US$ 1,528 ise direnç seviyeleri.    
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.5391 0.87
EUR/TRY 6.984 -1.15
EUR/USD 1.069 -2.04
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 (%) 10.25
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 85,195.39 -0.45 -25.54
BIST-30 103,549.16 -0.56 -25.41
BIST Bankacılık 115,574.62 -3.25 -27.84
FTSE 100 EOD 5,151.61 1.40 -31.70
XETRA DAX 8,610.43 2.00 -35.01
Dow Jones 20,087.19 0.95 -29.61
S&P 500 2,409.39 0.47 -25.42
Altın 1,469.80 -1.09 -3.11
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.64, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.74, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

 

 

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

A.B.D. 17:00 Şubat ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 0.9 -1.3 

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:  

A.B.D. tahvil piyasasının illikit olması oynaklığın fazla olmasına yol açarken, hükümetin aldığı teşvik kararları sindirilmeye çalışılıyor. 
Fed, 9 merkez bankası ile daha swap hatları oluşturdu. Dün A.B.D.’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları da koronavirüsünün de etkisiyle 
son 2.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.   

A.B.D. Kongresi’nde Cumhuriyetçi senatörler, Senato’ya US$ 1 trilyonluk koronavirüsle mücadele paketi tasarısını sundu. Demokratlar, 
yardımlardan faydalanan şirketlere hisse geri alımı yasağını da içeren önlemler olmazsa paketi desteklemeyeceğini açıklarken, A.B.D. 
Hazine Bakanı Mnuchin, paketin Pazartesi günü Kongre’den geçmesi gerektiğini belirtti. 

Dün %1.2580’den %1.1290’a gerileyen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah vadeli işlemlerde %1.04 seviyesine yakın seyrediyor. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0790, USD/TRY kuru 6.4850, sepet ise 6.7430 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Son günlerde koronavirüsü endişeleri nedeniyle piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, likidite sıkışıklığının da etkisiyle 
yatırımcıların nakite yönelmesi USD’nin değer kazanmasına yol açmıştı. Bu sabah ise USD’nin kazanımlarının bir kısmını geri vermeye 
başladığı görülüyor. Nitekim dün 102.8 seviyesinden kapanan Dolar endeksi bu sabah 101.5 seviyesinde. Dolar endeksi, 6 önemli para 
biriminin geometrik ortalamasının USD karşısındaki değerini göstermek için kullanılıyor ve Dolar endeksinin gerilemesi, USD’nin 6 para 
biriminden oluşan döviz sepeti karşısında değer kaybettiğini gösteriyor.  

Bugün A.B.D.’de ikinci el konut satışları açıklanacak. EUR/USD paritesinde 1.0725 destek olarak izlenebilir. İlk direnç seviyesi olarak ise 
1.0835 takip edilebilir.      

Yatırımcıların nakit ihtiyacı nedeniyle en likit para birimi olan USD’ye talep gösterdiği bir ortamda, GBP üzerinde baskı yaratan bazı 
unsurlar var: G10 ülkeleri arasında İngiltere en kötü cari işlemler dengesi/GSYH oranına sahip (-%5 ile). 10 ülke arasında cari işlemler 
dengesi/GSYH oranının en kötü olduğu 3. ülke ise A.B.D. (-%2’nin biraz üzerinde). Ancak A.B.D. cari açıktan muzdarip olsa da USD, 
yatırımcıların rezerv para olarak tercih ettikleri para birimi ve piyasalarda işleyişin iyi olmadığı dönemlerde USD’ye talep olduğu da 
kesin. Nitekim son günlerde bunu gördük. Covid-19’un yayılmasının ekonomiyi etkilemesiyle Sterlin’in görünümü pek iyimser değil. 
İngiltere-AB ticaret görüşmeleri arka zeminde olmaya devam ediyor, ancak Covid-19 küresel krizi bu noktada, 2020 yılında bir sonuca 
ulaşılacak gibi görünmediği anlamını taşıyor.    

GBP/USD paritesi gerileyerek 1.14 seviyesine yaklaştıktan sonra şu an 1.18 seviyesinde. Dün BoE, olağanüstü toplantıya giderek faiz 
oranını %0.1’e indirdi ve varlık alım programını GBP 200 milyar artırdı. BoE, koronavirüsü dolayısıyla yıllık banka stres testlerini 
ertelediğini açıkladı.  

Dün Türkiye’nin USD cinsinden 5 yıllık CDS primi gün içinde 599 baz puana çıktıktan sonra 590 baz puandan kapandı.  

USD/TRY kurunda 6.45 ile destek, 6.50 ise ilk direnç olarak öne çıkıyor.   

USDTRY için Destek: 6.4500-6.4300-6.4200     Direnç: 6.5000-6.5200-6.5500 

EURUSD için Destek: 1.0725-1.0690-1.0650     Direnç: 1.0835-1.0870-1.0910 
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Görüş:  

Dün yaklaşık %0.5 azalan BIST-100 endeksinde 86,940, 86,000 ve 85,500 puan destek; 88,500, 89,300 ve 90,000 puan ise direnç 
seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,508 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,493 ve US$ 1,480 destek; US$ 1,514 ve US$ 1,528 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(19/03/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 6.64 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.74 
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 

20 Mart Cuma   
A.B.D. 17:00 Şubat ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 0.9 -1.3 
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”. 

 


