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Tahvil:     

• Omicron varyantı endişeleri nedeniyle A.B.D. tahvillerinde dün de 
güvenilir liman talebi gözlendi ve 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek %1.40 
seviyesini test etti. Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.43 
seviyesinde bulunuyor.             

Döviz:  

• Bugün A.B.D.’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Fed 
yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. EUR/USD paritesinde 1.1290 ve 
1.1275 seviyeleri destek, 1.1340 ve 1.1365 seviyeleri direnç olarak 
izlenebilir.  

• Dün TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 
piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. Bugün TCMB’nin 
gerçekleştireceği yatırımcı toplantılarından yansımalar takip edilecek. 
TCMB’nin piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalesinin bugün de 
devam edip etmeyeceği izlenecek. USD/TRY kurunda 13.3000 ve 13.2000 
seviyeleri destek, 13.6000 ve 13.7500 seviyeleri de direnç olarak takip 
edilebilir. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 1,834 ve 1,819 puan destek; 1,875 ve 1,894 puan ise 
direnç seviyeleri.                 

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,776 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,769 ve US$ 
1,758 seviyeleri destek, US$ 1,785 ve US$ 1,791 seviyeleri de direnç.       

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 13.2635 -1.56 
EUR/TRY 15.0163 -1.73 
EUR/USD 1.1319 -0.15 
MB O/N borçlanma faizi (%) 13.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 15.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 16.50 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 
 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 1,857.40 2.64 25.78 
BIST-30 1,997.14 2.80 22.08 
BIST Bankacılık 1,578.26 2.78 1.31 
FTSE 100 EOD 7,168.68 1.55 10.96 
XETRA DAX 15,472.67 2.47 12.78 
Dow Jones 34,022.04 -1.34 11.16 
S&P 500 4,513.04 -1.18 20.15 
Altın 1,782.66 0.50 -6.08 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.69 (2020 sonu değeri 12.43). 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.29 (2020 sonu 
değeri 1.18). Detayları sayfa 3’te görülebilir. 

 

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

Türkiye 11:00 TCMB yatırımcı toplantılarını gerçekleştirecek.    

A.B.D. 16:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi) - 240 199 

 16:30 Fed’den Bostic, Quarles (19:00), Daly ve Barkin (19:30) konuşacak. 

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

Fed Başkanı Powell, Kongre’deki ikinci gün konuşmasında da Aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılması programının takvimini 
öne çekmeyi değerlendireceklerini tekrarladı. Tahvil alımlarının daha erken sonlandırılması, piyasalarda faiz artırımının da öne 
çekilebileceğini düşüncesi canlı tutuyor.  

Omicron varyantı endişeleri nedeniyle A.B.D. tahvillerinde dün de güvenilir liman talebi gözlendi ve 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek 
%1.40 seviyesini test etti. Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.43 seviyesinde bulunuyor. 

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1318, USD/TRY kuru 13.4850, sepet ise 14.3750 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün Fed Başkanı Powell, Kongre’deki ikinci gün konuşmasında da Aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılması programının 
takvimini öne çekmeyi değerlendireceklerini tekrarladı.   

Bugün A.B.D.’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.  

EUR/USD paritesinde 1.1290 ve 1.1275 seviyeleri destek, 1.1340 ve 1.1365 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  

Dün TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. Müdahale 
tutarını TCMB’nin Ocak 2014 tarihinden beri ilk kez gerçekleştirdiği doğrudan döviz müdahalesinde piyasaya yaklaşık US$ 700 
milyonluk döviz satışı gerçekleştirdiği düşünülüyor. TCMB, müdahalenin yapıldığı tarihten 15 iş günü sonrası yayımlıyor. Dün TCMB 
ayrıca, VİOP’ta da yaklaşık US$ 340 milyonluk işlem gerçekleştirdi. 

Bugün TCMB’nin gerçekleştireceği yatırımcı toplantılarından yansımalar takip edilecek. TCMB’nin piyasaya satım yönünde doğrudan 
müdahalesinin bugün de devam edip etmeyeceği izlenecek.  

Bugün USD/TRY kurunda 13.3000 ve 13.2000 seviyeleri destek, 13.6000 ve 13.7500 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.  

USDTRY için Destek: 13.3000-13.2000-13.1000     Direnç: 13.6000-13.7500-13.9000 

EURUSD için Destek: 1.1290-1.1275-1.1250     Direnç: 1.1340-1.1365-1.1380 

 

 

Görüş:  

Dün %2.64 artan BIST-100 endeksinde 1,834 ve 1,819 puan destek; 1,875 ve 1,894 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın yatırımcısı bir taraftan Omicron varyantı nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişe taşırken, diğer taraftan da Fed’in 15 
Aralık’taki toplantısında artan enflasyona yönelik değerlendirmelerinin ne olacağını, tahvil alımlarının azaltılması miktarını artırıp 
artırmayacağını ve gelecek dönemdeki faiz artırımlarının öne çekilme ihtimalini değerlendiriyor. 

Bu sabah US$ 1,776 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,769 ve US$ 1,758 seviyeleri destek, US$ 1,785 ve US$ 1,791 seviyeleri de 
direnç.   

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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BIST-100 2017 2018 2019 2020 1 Aralık    

Fiyat/Kazanç (%) 9.22 6.49 8.94 12.43 7.69 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.36 0.93 1.00 1.17 1.29 
Kar Marjı (%) 11.38 9.50 6.72 6.00 9.45 
Aktif Karlılık (%) 2.39 2.17 1.93 1.43 2.53 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 15.42 14.53 12.01 9.48 17.25 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

2 Aralık Perşembe    
Türkiye 11:00 TCMB yatırımcı toplantılarını gerçekleştirecek.    
A.B.D. 16:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları (000 kişi) - 240 199 
 16:30 Fed’den Bostic, Quarles (19:00), Daly ve Barkin (19:30) konuşacak. 
MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğru ve tam 

olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK, ING Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. 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”. 

 

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

