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Tahvil:  

 A.B.D. Başkanı Trump’ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları 

hakkında piyasalarda şüphelerin artması dün A.B.D. borsalarında 

satışlara neden olurken, tahvil faizleri ise güvenilir liman alımları 

nedeniyle geriledi. Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi Mart başından 

beri en düşük seviyesinde. 

 Bugün A.B.D.’de Şubat ayı ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Veri 

gündeminin zayıf olduğu bu hafta Fed yetkililerinin konuşmaları takip 

edilecek. Yarın Yellen’in de bir konuşma yapacağını hatırlatalım. 

 TL’nin dün akşam saatlerinde kazanımlarını geri vermesi, yurt içi tahvil 

faizleri üzerinde bu sabah baskı yaratacaktır.      

Döviz:  

 EUR/USD paritesinin 1.08’in üzerini denemesinde, Trump’ın politikaları 

hakkındaki şüphelerin yanı sıra ayrıca Fransa cumhurbaşkanlığı 

adaylarından Macron’un Pazartesi gecesi yapılan TV tartışmasında aşırı 

sağcı rakibi Le Pen’e üstünlük sağladığı yönündeki algı etkili oldu. 

 EUR/USD paritesinde 1.0830 direnci şimdilik güçlü görünüyor. Ancak bu 

direncin aşılması durumunda ise gözler, 8 Aralık’ta görülen en yüksek 

seviye olan 1.0872’ye çevrilecek. 

 USD/TRY kurunda 3.6385 direnci önemli, bu seviyenin üzerine çıkılması 

halinde 3.65 seviyesi öne çıkacak.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 90,000, 89,520 ve 89,135 puan destek; 90,900 ve 

91,500 puan ise direnç seviyeleri.    

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,248 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,243 ve US$ 

1,238 destek; US$ 1,251 ve US$ 1,260 ise direnç seviyeleri.  

  

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 90,606.46 -0.33 15.96 

BIST-30 111,204.12 -0.41 16.45 

BIST Bankacılık 152,337.60 -0.85 17.59 

FTSE 100 EOD 7,378.34 -0.69 3.30 

XETRA DAX 11,962.13 -0.75 4.19 

Dow Jones 20,668.01 -1.14 4.58 

S&P 500 2,344.02 -1.24 4.70 

Altın 1,244.50 0.92 8.08 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.6319 0.47 

EUR/TRY 3.9180 0.92 

EUR/USD 1.0808 0.66 

Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 11.21 11.52 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.777  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

  

 

 

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

A.B.D. 17:00 Şubat ayı ikinci el konut satışları  5.64 5.58 5.69 

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. Başkanı Trump’ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları 

hakkında piyasalarda şüphelerin artması dün A.B.D. borsalarında 

satışlara neden olurken, tahvil faizleri ise güvenilir liman alımları 

nedeniyle geriledi. Geçen haftaki Fed toplantısının ardından Fed’in faiz 

artırım hızının artmayacağı düşüncesi hâlihazırda tahvillere alım 

gelmesine yol açmıştı. 

Dün A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %2.4720’den %2.4340’a indikten sonra 

bu sabah %2.41 seviyesinin altında bulunuyor. Böylelikle 10 yıllık tahvil 

faizi Mart başından beri en düşük seviyesinde.  

Bugün A.B.D.’de Şubat ayı ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Veri 

gündeminin zayıf olduğu bu hafta Fed yetkililerinin konuşmaları takip 

edilecek. Yarın Fed Başkanı Yellen’in bir konuşma yapacağını da 

hatırlatalım. 

Dün gün içinde USD/TRY kurunun 3.60’ın altını denemesinin de etkisiyle 

10-15 baz puanlık düşüşlerin yaşandığı yurt içi tahvil faizlerinde bu sabah 

yönün yukarı olmasını bekleyebiliriz. TL’nin dün akşam saatlerinde 

kazanımlarını geri vermesi, tahvil faizleri üzerinde baskı yaratacaktır.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0815, USD/TRY kuru 3.6290, sepet ise 3.7760 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D. Başkanı Trump’ın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları 

hakkındaki şüpheler nedeniyle dün A.B.D. borsalarında satışların 

yaşanması ve tahvillere alım gelmesinin etkisiyle USD değer kaybetti.  

EUR/USD paritesinin 1.08’in üzerini denemesinde ayrıca, Fransa 

cumhurbaşkanlığı adaylarından Macron’un Pazartesi gecesi yapılan TV 

tartışmasında aşırı sağcı rakibi Le Pen’e üstünlük sağladığı yönündeki algı 

etkili oldu.   

EUR/USD paritesinde 1.0830 direnci şimdilik güçlü görünüyor. Ancak bu 

direncin aşılması durumunda ise gözler, 8 Aralık’ta görülen en yüksek 

seviye olan 1.0872’ye çevrilecek.  

Dün 3.60 seviyesinin altına gerileyen USD/TRY kuru akşam saatlerinde yönünü yukarı çevirerek 3.63 seviyesinin üzerine çıktı. USD/TRY 

kurunda 3.6385 direnci önemli, bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 3.65 seviyesi öne çıkacak.   

USDTRY için Destek: 3.6200-3.6130-3.6095     Direnç: 3.6385-3.6500-3.6635 

EURUSD için Destek: 1.0770-1.0740-1.0710     Direnç: 1.0830-1.0850-1.0872 

20/03/2017 21/03/2017 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 11.64 11.52 -12

10 yıllık gösterge 10.98 10.86 -12

10-2 yıl getiri farkı -66 -66

TR Eurobond ($) 20/03/2017 21/03/2017 değişim (US$)

2025 112.6 113.3 0.7

2030 153.7 154.6 1.0

2041 96.9 98.1 1.2

20/03/2017 21/03/2017 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.47 2.43 -4

10-2 yıl getiri farkı 118 116

CDS (5 yıllık USD) 20/03/2017 21/03/2017 değişim (bps)

Türkiye 237 231 -5.9

Güney Afrika 194 193 -1.1

Rusya 172 172 0.0

Brezilya 231 234 2.7

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 20/03/2017 21/03/2017 değişim (%)

EUR/USD 1.0737 1.0808 0.7%

USD/JPY 112.55 111.71 -0.7%

GBP/USD 1.2356 1.2477 1.0%

USD/TRY 3.6150 3.6319 0.5%

USD/ZAR 12.6336 12.6704 0.3%

USD/RUB 57.37 57.68 0.5%

USD/BRL 3.0720 3.0878 0.5%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Görüş: 

Dün %0.33 azalarak 90,606.46 puandan günü tamamlayan BIST-100 

endeksinde 90,000, 89,520 ve 89,135 puan destek; 90,900 ve 91,500 puan 

ise direnç seviyeleri.  

Dün yatırımcıların hisse senedi piyasalarından çıkıp daha güvenilir olarak 

değerlendirilen yatırım araçlarına yönelmeleri, altının ons fiyatının son 3 

haftanın en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı. Bu sabah US$ 1,248 

seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,243 ve US$ 1,238 destek; US$ 1,251 

ve US$ 1,260 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/03/2017 21/03/2017 değişim 

BIST-100 90,902.11 90,606.46 -0.33%

BIST-30 111,666.64 111,204.12 -0.41%

XBANK 153,642.80 152,337.60 -0.85%

XUSIN 96,729.14 97,098.28 0.38%

MSCI TR 1,278,665 1,273,773 -0.38%

MSCI EM 120.31 119.82 -0.41%

VIX 11.3 12.5 9.96%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 
beklentisi 

Önceki veri  

22 Mart Çarşamba 

A.B.D. 17:00 Şubat ayı ikinci el konut satışları  5.64 5.58 5.69 

23 Mart Perşembe 

Türkiye 10:00 Mart ayı tüketici güveni - - 65.7 

A.B.D. - Fed Başkanı Yellen’in (15:00) ve Kashkari’nin (19:30) konuşmaları 

Euro Bölgesi 18:00 Mart ayı tüketici güveni - - -6.2 

İngiltere 12:30 Şubat ayı perakende satışlar (aylık /YY%) 0.4/2.6 0.4/2.6 -0.3/1.5 

24 Mart Cuma 

A.B.D. 15:30 Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri (aylık% /YY%) 3.1/- 1/0.5 2/- 

 - Fed’den Evans’ın (13:00) ve Bullard’ın (16:05) konuşmaları 

Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı PMI imalat - - 55.4 

 12:00 Mart ayı PMI hizmetler - - 55.5 

 17:00 Mart ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 96.5 96.3 96.3 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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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 Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri 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 bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan 

bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı 

saklıdır, herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, 

dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. 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.”  

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru

