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Tahvil:     

 Dün St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın, Temmuz toplantısında 50 baz puanlık 
faiz indirimine ihtiyaç olmadığını söylemesi, yakın zamanda Fed’in, 
piyasanın beklediği ölçüde agresif olmayabileceğini düşündürdü ve tahvil 
faizleri hafif yükseldi.      

Döviz:  

 Dün Fed’den Bullard’ın ve Powell’ın açıklamaları piyasaların agresif faiz 
indirimi beklentilerini törpülerken, USD bir miktar destek buldu. EUR/USD 
paritesinde 200 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 1.1345 seviyesi 
kritik destek konumunda. Bugün için 1.14 seviyesi ise güçlü direnç olabilir. 
Bugün A.B.D.’de Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri verisi ve Fed’den 
Daly’nin konuşması izlenecek. USD/TRY kurunda ise gün içinde 5.75 
desteğini önemsiyoruz. 5.80 seviyesi de ilk direnç olarak öne çıkıyor.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 94,900, 94,600 ve 94,000 puan destek; 96,000, 
96,500 ve 96,800 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,408 seviyesinde olan altının ons fiyatında US$ 1,400 ve 
US$ 1,395 destek; US$ 1,412 ve US$ 1,419 ise direnç seviyeleri.        
  

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.7939 -0.24
EUR/TRY 6.5851 -0.52
EUR/USD 1.1365 -0.27
Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.635
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 (%) 23.83
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 95,421.05 0.25 4.55
BIST-30 119,468.53 0.13 4.48
BIST Bankacılık 134,119.66 0.29 13.91
FTSE 100 EOD 7,422.43 0.08 10.32
XETRA DAX 12,228.44 -0.38 15.81
Dow Jones 26,548.22 -0.67 13.81
S&P 500 2,917.38 -0.95 16.38
Altın 1,422.85 0.26 10.92
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.16, 2018 sonu değeri 6.35. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.96, 2018 sonu 
değeri 0.93 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 
 

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

A.B.D. 15:00 Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri (aylık %) -1.0 -0.3 -2.1

 18:30 Fed’den Daly’nin 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:  

Dün St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın, Temmuz toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimine ihtiyaç olmadığını söylemesi, yakın zamanda 
Fed’in, piyasanın beklediği ölçüde agresif olmayabileceğini düşündürdü. Zira Bullard para politikasında en güvercinvari yaklaşımda 
olan üyeler arasında olarak değerlendiriliyo. Son günlerde piyasada Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi geleceği 
düşüncesi tümüyle fiyatlanmış hatta indirimin 50 baz puan olabileceğine dair beklentiler de artmaya başlamıştı. 

Bullard’ın konuşmasının ardından Fed Başkanı Powell da Fed’in büyümeyi halen güçlü gördüğünü, işsizliğin düşük olduğunu ve 
enflasyonun da %2’lik hedefin yakınında olduğunu belirtti. Ancak Powell, Fed’in yükseltilen gümrük vergileri ve ticaret konulu belirsizlik 
nedeniyle yükselemeyen enflasyonun faiz indirimi gerektirip gerektirmediği sorusuna cevap bulmaya çalıştığını da ekledi. 

Dün %1.99 seviyesinden kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %2 seviyesinde bulunuyor. Gün içinde tahvil faizleri açısından 
A.B.D.’de Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri verisi ve Fed’den Daly’nin konuşması takip edilecek.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1365, USD/TRY kuru 5.7800, sepet ise 6.1760 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün Fed’den Bullard’ın ve Powell’ın açıklamaları piyasaların agresif faiz indirimi beklentilerini törpülerken, USD bir miktar destek buldu. 
EUR/USD paritesinde 200 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 1.1345 seviyesi kritik destek konumunda. Bugün için 1.14 seviyesi 
ise güçlü direnç olabilir.  

Bugün A.B.D.’de Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri verisi ve Fed’den Daly’nin konuşması izlenecek. Gözler Cuma-Cumartesi yapılacak 
G20 Zirvesi’ne çevrilmiş durumda. Zirvede bir araya gelecek olan A.B.D. ve Çin liderlerinin görüşmesinden yansımalar önemli olacak.  

USD/TRY kurunda ise gün içinde 5.75 desteğini önemsiyoruz. 5.80 ise ilk direnç olarak öne çıkıyor.  

USDTRY için Destek: 5.7690-5.7500-5.7300     Direnç: 5.8000-5.8160-5.8300 

EURUSD için Destek: 1.1345-1.1310-1.1290     Direnç: 1.1375-1.1400-1.1415 

 

 

Görüş:  

Dün %0.25 artarak 95,421.05 puandan günü tamamlayan BIST-100 endeksinde 94,900, 94,600 ve 94,000 puan destek; 96,000, 96,500 
ve 96,800 puan ise direnç seviyeleri.  

Dün Fed yetkililerinden gelen açıklamaların piyasaların agresif faiz indirimi beklentilerini törpülemesi USD’ye destek olurken, altının 
ons fiyatının gerilemesine neden oldu. Bu sabah US$ 1,408 seviyesinde olan altının ons fiyatında US$ 1,400 ve US$ 1,395 destek; US$ 
1,412 ve US$ 1,419 ise direnç seviyeleri. 
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BIST-100               2016               2017               2018 Son 5 Yıl Ortalaması Mevcut  
(25/06/2019) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.35 9.24 7.16 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.21 0.96 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.37 9.99 8.43 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.14 2.14 2.08 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.48 13.90 13.55 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

Önceki veri 

26 Haziran Çarşamba     
A.B.D. 15:00 Mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri (aylık %) -1.0 -0.3 -2.1 
 18:30 Fed’den Daly’nin 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”. 

 


