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Tahvil:     

 Koronavirüsünde Güney Kore’de ve Japonya’da yeni vakalarla 
karşılaşılması, salgına ilişkin endişelerin daha da artmasına yol açarken, 
yatırımcılar A.B.D. tahvili gibi güvenilir liman olarak değerlendirdikleri 
varlıklara yöneldi. A.B.D.’den gelen veriler iyi olmasına karşın salgına dair 
endişeler A.B.D. tahvil faizlerinin gerilemesinde belirleyici oluyor.  

Döviz:  

 A.B.D.’de ve Euro Bölgesi’nde bugün PMI verileri açıklanacak. A.B.D.’de 
Fed’den birçok yetkilinin konuşması takip edilecek. Konuşmalarda salgının 
etkilerine ve Fed’in olası tepkisine yönelik bir mesaj olup olmadığı 
izlenecek. EUR/USD paritesinde 1.0775 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. 
Direnç olarak ise 1.0820 seviyesini söyleyebiliriz. Koronavirüsünün küresel 
ekonomiye olumsuz etkilerinin artabileceği düşüncesi ve jeopolitik risk 
algısı, TL üzerinde yukarı yönde baskı yarattı. Fitch’in bu gece 
yayımlayacağı Türkiye değerlendirmesi de ilgiyle izlenecek. USD/TRY 
kurunda 6.0880 seviyesini ilk destek olarak görüyoruz. 6.10 üzerinde 
kapanışın gerçekleşmesi halinde 6.15 direnci ön plana çıkabilir.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 114,500, 114,000 ve 113,650 puan destek; 115,500, 
116,000 ve 116,650 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,634 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,628 ve US$ 
1,622 destek; US$ 1,639 ve US$ 1,650 ise direnç seviyeleri.          

             

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.0964 0.60
EUR/TRY 6.5804 0.53
EUR/USD 1.0783 -0.07
MB O/N borçlanma faizi (%) 9.25
MB haftalık repo ihale faizi (%) 10.75
MB O/N borç verme faizi (%) 12.25
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 10.84
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 115,642.04 -2.98 1.06
BIST-30 138,807.52 -2.75 -0.02
BIST Bankacılık 159,522.00 -4.22 -0.40
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 9.20, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.03, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıklayacak. 

A.B.D. 17:45 Şubat ayı Markit PMI imalat - 51.5 51.9 

Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı Markit PMI imalat 47.1 47.4 47.9 

 13:00 Ocak ayı TÜFE (aylık %/YY %) - -1.0/1.4 -1.0/1.4 

Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg   
 

 



Günlük Strateji Notu’na üye olmak için lütfen tıklayın.                        
 2 

 
Görüş:  

Koronavirüsünde Güney Kore’de ve Japonya’da yeni vakalarla karşılaşılması, salgına ilişkin endişelerin daha da artmasına yol açarken, 
yatırımcıların A.B.D. tahvili gibi güvenilir liman olarak değerlendirdikleri varlıklara yöneldikleri görülüyor. 

Çarşamba günü %1.57’den kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %1.49 seviyesini test ediyor. 

A.B.D.’den gelen veriler iyi olmasına karşın, salgına dair endişeler A.B.D. tahvil faizlerinin gerilemesinde belirleyici oluyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0798, USD/TRY kuru 6.1100, sepet ise 6.3540 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Koronavirüsünde Güney Kore’de ve Japonya’da yeni vakalarla karşılaşılması yatırımcıların özellikle Asya para birimlerinde satışa 
geçmelerine yol açıyor. Yatırımcılar JPY’de de satıcılı olurken, USD’nin değer kazandığı görülüyor. 

A.B.D.’de ve Euro Bölgesi’nde bugün PMI verileri açıklanacak. A.B.D.’de Fed’den birçok yetkilinin konuşması takip edilecek. 
Konuşmalarda salgının etkilerine ve Fed’in olası tepkisine yönelik bir mesaj olup olmadığı izlenecek. Bugün A.B.D.’de ayrıca ikinci el 
konut satışları, Euro Bölgesi’nde de Ocak ayı TÜFE verileri açıklanacak.  

EUR/USD paritesinde 1.0775 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Direnç olarak ise 1.0820 seviyesini söyleyebiliriz.   

Koronavirüsünün küresel ekonomiye olumsuz etkilerinin artabileceği düşüncesi ve jeopolitik risk algısı, TL üzerinde yukarı yönde baskı 
yarattı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in bu gece yayımlayacağı Türkiye değerlendirmesi de ilgiyle izlenecek. Fitch 
Türkiye’yi BB- kredi notuyla (yatırım yapılabilir seviyesinin 3 basamak altı) ve “durağan” kredi notu görünümüyle değerlendiriyor. 

USD/TRY kurunda 6.0880 seviyesini ilk destek olarak görüyoruz. 6.10 üzerinde kapanışın gerçekleşmesi halinde 6.15 direnci ön plana 
çıkabilir.       

USDTRY için Destek: 6.0880-6.0770-6.0640     Direnç: 6.1200-6.1300-6.1500 

EURUSD için Destek: 1.0775-1.0750-1.0735     Direnç: 1.0820-1.0840-1.0860  

 

 

Görüş:  

Dün %3’e yakın değer kaybeden BIST-100 endeksinde 114,500, 114,000 ve 113,650 puan destek; 115,500, 116,000 ve 116,650 puan 
ise direnç seviyeleri.  

Koronavirüsünün ekonomik etkilerinin artabileceğine dair endişelerle altının ons fiyatı yükselerek bu sabah US$ 1,634 seviyesinde. 
Altının ons fiyatında US$ 1,628 ve US$ 1,622 destek; US$ 1,639 ve US$ 1,650 ise direnç seviyeleri. 
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BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(20/02/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 9.20 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 1.03 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.57 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.87 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.97 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

Önceki veri 

21 Şubat Cuma 
Türkiye - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini açıklayacak. 
A.B.D. 17:35 Fed’den Kaplan, Brainard, Bostic (18:15), Lane (20:00), Clarida ve Mester (21:30) konuşacak.  
 17:45 Şubat ayı Markit PMI imalat - 51.5 51.9 
 17:45 Şubat ayı Markit PMI hizmetler - 53.4 53.4 
 18:00 Ocak ayı ikinci el konut satışları  (aylık %)                       - -1.8 3.6 
Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı Markit PMI imalat 47.1 47.4 47.9 
 12:00 Şubat ayı Markit PMI hizmetler 52.2 52.3 52.5 
 13:00 Ocak ayı TÜFE (aylık %/YY %) - -1.0/1.4 -1.0/1.4 
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”. 

 


