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Tahvil:     

• Normalleşmeye kademeli geçiş aşaması başlamışken, salgın ile ilgili en 
kötünün geride bırakıldığı düşüncesi ve dün A.B.D.’de açıklanan Mayıs ayı 
ISM imalat endeksinin 11 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasının da 
bu düşünceyi teyit ettiği görüşü, A.B.D. tahvillerinde dün hafif satıcılı seyir 
görülmesinde etkiliydi.    

Döviz:  

• Bugün öne çıkan bir veri akışı bulunmuyor. EUR/USD paritesinde 1.1110 ve 
1.1090 seviyeleri destek, 1.1150 ve 1.1170 seviyeleri de direnç olarak 
izlenebilir. Bugün İngiltere ve AB arasındaki ticaret görüşmelerinin yeni 
aşaması başlıyor. Her ne kadar normalleşmeye geçiş aşamalarına bağlı 
olarak genel risk iştahındaki toparlanmaya paralel dün GBP, USD 
karşısında değer kazanmış olsa da, İngiltere-AB arasındaki görüşmelerde 
somut bir ilerleme kaydedilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde 
GBP üzerinde baskı hissedilebilir. GBP/USD paritesinde 1.2480 ve 1.2420 
seviyeleri destek, 1.2600 ve 1.2645 seviyeleri de direnç olarak takip 
edilebilir. USD/TRY kurunda 6.80 seviyesi halen kritik eşik olmaya devam 
etmekte. Kurda, önemsediğimiz direnç seviyesi ise 6.8500. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 106,400 ve 105,700 puan destek; 107,700 ve 
108,600 puan ise direnç seviyeleri.   

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,735 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,728 ve US$ 
1,722 seviyeleri destek; US$ 1,744 ve US$ 1,754 seviyeleri ise direnç.      
    

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 6.8102 -0.12 
EUR/TRY 7.5877 0.18 
EUR/USD 1.1134 0.32 
MB O/N borçlanma faizi (%) 6.75 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.25 
MB O/N borç verme faizi (%) 9.75 
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 7.76 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 107,266.19 1.65 -6.26 
BIST-30 124,950.48 1.65 -10.00 
BIST Bankacılık 124,817.25 2.24 -22.07 
FTSE 100 EOD 6,166.42 1.48 -18.24 
XETRA DAX 11,586.85 0.00 -12.55 
Dow Jones 25,475.02 0.36 -10.73 
S&P 500 3,055.73 0.38 -5.42 
Altın 1,740.00 0.79 14.70 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 8.57, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.93, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye - MGK toplanacak.    

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. tahvilinde işlem yapanların dün, ülkede hafta sonu artan protestoların yarattığı riski görmezden gelerek bunun yerine 20-30 yıl 
vadeli tahvillerden ne kadarlık satış gerçekleştirileceğine odaklandığı dikkati çekti.  

Normalleşmeye kademeli geçiş aşaması başlamışken, salgın ile ilgili en kötünün geride bırakıldığı düşüncesi ve dün A.B.D.’de açıklanan 
Mayıs ayı ISM imalat endeksinin 11 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasının da bu düşünceyi teyit ettiği görüşü, A.B.D. 
tahvillerinde dün hafif satıcılı seyir görülmesinde etkiliydi. 

Dün %0.6440’tan %0.6620’ye yükselen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah vadeli işlemlerde %0.6570 seviyesinde bulunuyor.  

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1130, USD/TRY kuru 6.8100, sepet ise 7.1950 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D. Başkanı Trump’ın, Çin’in Hong Kong üzerindeki sıkı kontrolüne gümrük vergileriyle karşılık vermeyip, sadece tehditte bulunması 
yatırımcıları rahatlatırken, riske duyarlı para birimlerinin değer kazandığı gözlendi. Ancak arka zeminde A.B.D.-Çin ikili ilişkilerine 
yönelik endişelerin devam etmekte olduğu söylenebilir. Zira Çin hükümetinin dün A.B.D. soya alımlarını durdurma kararına ilişkin çıkan 
haber, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığını artırabileceği endişesini yarattı. 

Bugün yurt dışında öne çıkan bir veri akışı bulunmuyor. EUR/USD paritesinde 1.1110 ve 1.1090 seviyeleri destek, 1.1150 ve 1.1170 
seviyeleri de direnç olarak izlenebilir.     

Bugün İngiltere ve AB arasındaki ticaret görüşmelerinin yeni aşaması başlıyor. Her ne kadar normalleşmeye geçiş aşamalarına bağlı 
olarak genel risk iştahındaki toparlanmaya paralel dün GBP, USD karşısında değer kazanmış olsa da, İngiltere-AB arasındaki 
görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilmemesi durumunda önümüzdeki günlerde GBP üzerinde baskı hissedilebilir. GBP/USD 
paritesinde 1.2480 ve 1.2420 seviyeleri destek, 1.2600 ve 1.2645 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.     

USD/TRY kurunda 6.80 seviyesi halen kritik eşik olmaya devam etmekte. Kurda, önemsediğimiz direnç seviyesi ise 6.8500.  

USDTRY için Destek: 6.8000-6.7900-6.7800     Direnç: 6.8200-6.8350-6.8500 

EURUSD için Destek: 1.1110-1.1090-1.1075     Direnç: 1.1150-1.1170-1.1185 

 

 

Görüş:  

Dün %1.65 yükselen BIST-100 endeksinde 106,400 ve 105,700 puan destek; 107,700 ve 108,600 puan ise direnç seviyeleri.  

Her ne kadar birçok ülkede normalleşmeye kademeli geçişin başlaması risk iştahını canlandırarak altının ons fiyatında aşağı yön 
baskısı yaratmış olsa da, A.B.D.-Çin ilişkilerine dair artan endişeler ve A.B.D.’deki protestoların koronavirüs vakalarının yeniden 
arttırabileceği tedirginliği, altının ons fiyatının gerilemesinin önüne geçti. Bu sabah US$ 1,735 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 
1,728 ve US$ 1,722 seviyeleri destek; US$ 1,744 ve US$ 1,754 seviyeleri ise direnç.  

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(02/06/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 8.57 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.93 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.13 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.72 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62 11.27 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

2 Haziran Salı   
Türkiye - MGK toplanacak.    
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 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”. 

 

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

