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Tahvil:     

 BBDK, bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak amacıyla “Aktif 
Rasyosu” kuralını getirdi. Buna göre, her ay sonu itibarıyla aktif rasyosu-
nun o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, 
katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verildi. Karar 
sonrasında bankaların tahvil alımlarının da artması beklenebilir. Hazine, 
yarın 3 Mayıs 2023 vadeli, TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.  

Döviz:  

 Yatırımcıların küresel ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle temkinli 
davrandığı görülüyor. Bugün A.B.D.’de yayımlanacak Mart ayı Chicago 
Fed Ulusal Aktivite Endeksi dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. 
EUR/USD paritesinde 1.0835 seviyesi ilk destek, 1.0890 seviyesi ise ilk 
direnç olarak izlenebilir.  

 Gün içinde BDDK’nın hafta sonu açıkladığı kararın yansımaları izlenecek. 
TCMB Başkanı’nın merkez bankaları ile döviz swapı için görüşmeler 
yapıldığını söylemesi, hâlihazırda piyasanın radarında olan bu konunun 
gündemin ilk sıralarında kalmasına neden olacak. USD/TRY kurunda 6.85 
ve 6.83 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. 6.91 seviyesinin aşılması 
halinde ise 6.93 direnci izlenecek. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 98,250, 97,500 ve 96,600 puan destek; 99,000, 
100,000 ve 101,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah sabah US$ 1,676 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 
1,670 ve US$ 1,661 seviyeleri destek; US$ 1,684 ve US$ 1,696 seviyeleri 
ise direnç olarak izlenebilir.    
    

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.9300 -0.11
EUR/TRY 7.5365 0.20
EUR/USD 1.0876 0.38
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 (%) 9.05
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 98,179.82 2.01 -14.20
BIST-30 116,921.55 2.22 -15.78
BIST Bankacılık 122,240.91 2.24 -23.68
FTSE 100 EOD 5,786.96 2.82 -23.27
XETRA DAX 10,625.78 3.15 -19.80
Dow Jones 24,242.49 2.99 -15.05
S&P 500 2,874.56 2.68 -11.03
Altın 1,684.19 -1.95 11.02
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.64, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.86, 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 Mart ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi - -3.00 0.16 

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:  

Hafta sonu BBDK, bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak amacıyla “Aktif Rasyosu” kuralını getirdi. 1 Mayıs itibarıyla 
hesaplanmaya başlanacak Aktif Rasyosu, Krediler + (Menkul Kıymetler x 0.75 ) + ( TCMB Swap x 0.5 ) / TL Mevduat + (Yabancı Para 
Mevduat x 1.25 ) formülü ile elde edilecek. Karara göre, her ay sonu itibarıyla aktif rasyosunun o aya ilişkin aylık ortalamasının 
mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verildi.  

Karar sonrasında bankaların tahvil alımlarının da artması beklenebilir.  

Bu ay 20.6 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık toplam 30 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, yarın 3 Mayıs 2023 
vadeli, TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Gelecek hafta düzenleyeceği 4 ihale ile de aylık iç borçlanma programı 
tamamlanacak. 

Cuma günü New York Fed’in bu hafta için günlük tahvil alımlarını US$ 30 milyardan US$ 15 milyara indirdiğini açıklaması ve Başkan 
Trump’ın ülke ekonomisini kademeli olarak yeniden açma planları, A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesine neden olmuştu.  

Ancak bu sabah itibarıyla yatırımcıların küresel ekonomik büyüme endişeleri yüzünden temkini elden bırakmadığı, petrol fiyatları 
gerilerken, USD’nin destek bulduğu ve A.B.D. tahvillerinin vadeli işlemlerde alıcılı olduğu gözleniyor. 

Cuma günü %0.6560 seviyesinden kapanan A.B.D’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %0.6310 seviyesinde bulunuyor. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0865, USD/TRY kuru 6.8880, sepet ise 7.1840 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Haftaya başlarken, yatırımcıların küresel ekonomik büyüme endişeleri nedeniyle temkinli davrandığı, petrol fiyatları gerilerken, 
USD’nin destek bulduğu gözleniyor. Bugün A.B.D.’de yayımlanacak Mart ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi dışında öne çıkan bir 
veri bulunmuyor.   

EUR/USD paritesinde 1.0835 seviyesi ilk destek, 1.0890 seviyesi ise ilk direnç olarak izlenebilir.      

Gün içinde BDDK’nın hafta sonu açıkladığı kararın yansımaları izlenecek. TCMB Başkanı’nın merkez bankaları ile döviz swapı için 
görüşmeler yapıldığını söylemesi, halihazırda piyasanın radarında olan bu konunun gündemin ilk sıralarında kalmasına neden olacak.    

USD/TRY kurunda 6.85 ve 6.83 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. 6.91 seviyesinin aşılması halinde ise 6.93 direnci izlenecek.  

USDTRY için Destek: 6.8500-6.8300-6.8100     Direnç: 6.9000-6.9100-6.9300 

EURUSD için Destek: 1.0835-1.0810-1.0790     Direnç: 1.0890-1.0915-1.0945 
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Görüş:  

Cuma günü %2 artan BIST-100 endeksinde 98,250, 97,500 ve 96,600 puan destek; 99,000, 100,000 ve 101,000 puan ise direnç 
seviyeleri.  

USD’nin değer kazanımına bağlı olarak gerileyerek bu sabah US$ 1,675 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,670 ve US$ 
1,661 seviyeleri destek; US$ 1,684 ve US$ 1,696 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(17/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.64 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.86 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.71 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.89 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.89 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

20 Nisan Pazartesi 
A.B.D. 15:30 Mart ayı Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi - -3.00 0.16 
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”. 

 


