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Tahvil:     

 A.B.D. ve Çin arasındaki ticaret gerginliği devam ederken, A.B.D. 
hükümetinin Çin şirketi Huawei’ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret 
kısıtlamalarını geçici olarak gevşetmesi rahatlama sağladı ve risk iştahını 
bir miktar artırdı. Fed’den Bullard’ın ülke ekonomisi için değerlendirme-
lerinin olumlu olması da A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesinde rol oynadı.  

Döviz:  

 BDDK, bugünden itibaren gerçek kişilerin günlük 100 bin USD ve üzerinde 
döviz alım işlemlerinde, dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya 
kullanımına açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi 
kararını aldı. USD/TRY kurunda 6.00 seviyesi kritik destek olma özelliğini 
koruyor. 6.10 seviyesi ise ana destek olarak söylenebilir. A.B.D.’de ikinci el 
konut satışları açıklanacak, ayrıca Fed’den Evans’ın ve Rosengren’in 
konuşmaları takip edilecek. EUR/USD paritesinde 1.1130 ve 1.1110 
seviyelerini destek; 1.1170 seviyesini ise direnç olarak gösterebiliriz.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 86,550, 86,050 ve 85,450 puan destek; 87,100, 
87,500 ve 88,000 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,276 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,270 ve US$ 
1,266 destek; US$ 1,279 ve US$ 1,284 ise direnç seviyeleri.          
   

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.0189 -0.58
EUR/TRY 6.7294 -0.36
EUR/USD 1.1170 0.13
Gösterge Eurobond - Oca 2030 8.118
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 (%) 25.50
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 86,771.47 -0.03 -4.93
BIST-30 108,587.44 0.08 -5.03
BIST Bankacılık 113,681.26 -0.37 -3.44
FTSE 100 EOD 7,310.88 -0.51 8.66
XETRA DAX 12,041.29 -1.61 14.04
Dow Jones 25,679.90 -0.33 10.08
S&P 500 2,840.23 -0.67 13.30
Altın 1,277.50 0.03 -0.41
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.51, 2018 sonu değeri 6.35. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.88, 2018 sonu 
değeri 0.93 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 
 

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

A.B.D. 17:00 Nisan ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 2.7 -4.9

 17:45 Fed’den Evans’ın konuşması  

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. ve Çin arasındaki ticaret gerginliği devam ederken, A.B.D. hükümetinin Çin şirketi Huawei’ye yönelik geçen hafta uygulanan 
ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetmesi rahatlama sağladı ve risk iştahını bir miktar artırdı. Dün Fed üyesi Bullard’ın A.B.D. 
ekonomisi için değerlendirmelerinin olumlu olması da A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesinde rol oynadı. 

Dün %2.3930’dan %2.4140’a yükselen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabha %2.4190 seviyesinde bulunuyor. 

Gün içinde A.B.D.’de Nisan ayı ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Fed’den Evans’ın ve Rosengren’in konuşmaları da takip 
edilecek.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1148, USD/TRY kuru 6.0360, sepet ise 6.3840 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün akşam saatlerinde BDDK’nın bankalara gönderdiği yazıda; finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin 
çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen 21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren gerçek kişilerin 
günlük 100 bin USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin 
ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanımına açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi gerekli 
görülmektedir denildi.    

USD/TRY kurunda 6.00 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor. 6.10 seviyesi ise ana destek olarak söylenebilir.   

Yurt dışında A.B.D.-Çin ticaret konulu haberlerin yanı sıra Çarşamba günü başlayacak Avrupa Parlamentosu seçimleri de yakından 
izlenilecek. 

Bugün A.B.D.’de Nisan ayı ikinci el konut satışları verisi açıklanacak, ayrıca Fed’den Evans’ın ve Rosengren’in konuşmaları takip edilecek. 
EUR/USD paritesinde 1.1130 ve 1.1110 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. 1.1170 seviyesini ise direnç olarak gösterebiliriz.  

USDTRY için Destek: 6.0200-6.0000-5.9900     Direnç: 6.0300-6.0540-6.0750 

EURUSD için Destek: 1.1130-1.1110-1.1080     Direnç: 1.1170-1.1190-1.1210  

 

 

Görüş:  

Dün yatay kapanarak günü 86,771.47 puandan tamamlayan BIST-100 endeksinde 86,550, 86,050 ve 85,450 puan destek; 87,100, 
87,500 ve 88,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Yükselen A.B.D. tahvil faizlerinin de verdiği destekle USD gücünü korurken, dün altının ons fiyatı günü yatay kapattı. Bu sabah US$ 
1,276 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,270 ve US$ 1,266 destek; US$ 1,279 ve US$ 1,284 ise direnç seviyeleri.    
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BIST-100               2016               2017               2018 Son 5 Yıl Ortalaması Mevcut  
(17/05/2019) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.35 9.24 6.51 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.21 0.88 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.37 9.99 8.42 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.14 2.14 2.08 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.48 13.90 13.54 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

21 Mayıs Salı    
A.B.D. 17:00 Nisan ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - 2.7 -4.9 
 17:45 Fed’den Evans’ın konuşması    
 19:00 Fed’den Rosengren’in konuşması    
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”. 

 


