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Tahvil:     

 Fed Başkanı Powell’in enflasyondaki düşüşün geçici olabileceğini 
söylemesinin ardından A.B.D. tahvil faizleri yönünü yukarı çevirdi. Haftalık 
işsizlik maaşı başvurularına, Mart ayı fabrika siparişlerine ve dayanıklı mal 
siparişlerine bağlı olarak A.B.D. tahvil faizleri bugün yön bulacak.  

Döviz:  

 Fed Başkanı Powell’in, enflasyonun arkasındaki unsurların geçici 
olabileceğini söylemesi ve her iki yöne de faiz değişikliği için bir neden 
görmediğini belirtmesi, USD’nin kayıplarını geri almasını sağladı ve 
EUR/USD paritesi 1.12’lere geriledi. Bugün A.B.D. verilerinin güçlü gelmesi 
halinde EUR/USD paritesi 1.1175 desteğini test edebilir. 1.1230 ise ilk 
direnç olarak öne çıkıyor. USD/TRY kurunda destek olarak 5.95 seviyesini 
önemsiyoruz. 5.9840 seviyesini ise direnç olarak önemsiyoruz.     

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 94,800, 94,200 ve 93,900 puan destek; 95,700, 
96,200 ve 96,800 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,272 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,268 ve US$ 
1,266 destek; US$ 1,275 ve US$ 1,277 ise direnç seviyeleri.          
   

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.9640 0.04
EUR/TRY 6.6716 -0.20
EUR/USD 1.1194 -0.19
Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.898

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 (%) 24.00
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
FTSE 100 EOD 7,385.26 -0.44 9.77
Dow Jones 26,430.14 -0.61 13.30
S&P 500 2,923.73 -0.75 16.63
Altın 7,385.26 -0.44 9.77
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.75, 2018 sonu değeri 6.35. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.97, 2018 sonu 
değeri 0.93 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 
 

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

A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları - 215 230

 17:00 Mart ayı fabrika siparişleri - 1.5 -0.5

 17:00 Mart ayı dayanıklı mal siparişleri - - 2.7

Euro Bölgesi 11:00 Nisan ayı Markit PMI imalat 47.8 47.8 47.8

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:  

Fed beklenildiği üzere dünkü toplantısında politika faiz oranını değiştirmeyerek %2.25 ile %2.50 aralığında tuttu. Karar oy birliği ile 
alındı. Fed, bankaların Fed’de tuttukları ekstra rezervler için faiz oranını ise %2.40’tan %2.35’e indirdi. Başkan Powell, rezervlere 
uygulanan faizin düşürülmesinin para politikası duruşunda bir değişikliği yansıtmadığını belirtti.  

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Fed, Mart toplantısından beri elde edilen verilerin, işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam 
ettiğini ve ekonomik aktivitenin sağlam bir oranda büyüdüğünü gösterdiğini belirtti. Son aylarda iş kazanımlarının ortalamada güçlü 
olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği iletildi. Fed, ilk çeyrekte hanehalkı harcamalarınındaki ve iş dünyası sabit 
yatırımlarınındaki büyümenin düşük kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Açıklamada, 12 aylık bazda genel enflasyonun ve gıda ile enerji 
hariç enflasyonun gerilediği ve %2’nin altında kaldığı aktarıldı. 

Enflasyondaki düşüşün beklenilenden daha kalıcı olabileceğini düşündüren Fed açıklamalarının ardından A.B.D. tahvil faizleri ilk tepki 
olarak geriledi. Ancak Başkan Powell’in bu yıl enflasyondaki düşüşün geçici olabileceğini söylemesinin ardından tahvil faizleri yönünü 
yukarı çevirdi. Başkan, portföy yönetiminin, giyim fiyatlarının ve uçak bileti ücretlerinin enflasyonu düşük tutan unsurlar arasında 
gösterdi. Fed’in açıklama metni sonrasında %2.46’ya kadar gerileyen 10 yıllık tahvil faizi, Powell’in açıklamalarının ardından günü 
%2.51 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 10 yıllık tahvil faizi %2.5230 seviyesinde bulunuyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1197, USD/TRY kuru 5.9700, sepet ise 6.3330 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün A.B.D.’de açıklanan ISM imalat endeksinin sürpriz şekilde düşmesi ve Fed’in toplantı metninde enflasyon görünümüne ilişkin 
ifadelerin aşağı yönlü olarak algılanması, USD’nin değer kaybetmesine neden oldu ve EUR/USD paritesi 1.1265’e kadar yükseldi. Ancak 
Fed Başkanı Powell’in, enflasyonun arkasındaki unsurların geçici olabileceğini söylemesi ve her iki yöne de faiz değişikliği için bir neden 
görmediğini belirtmesi, USD’nin kayıplarını geri almasını sağladı ve EUR/USD paritesi 1.12’lere geriledi. Bugün A.B.D.’de haftalık işsizlik 
maaşı başvuruları, Mart ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri; Euro Bölgesi’nde de Markit PMI imalat verileri açıklanacak. 
A.B.D. verilerinin güçlü gelmesi halinde EUR/USD paritesi 1.1175 desteğini test edebilir. 1.1230 ise ilk direnç olarak öne çıkıyor.   

USD/TRY kurunda destek olarak 5.95 seviyesini önemsiyoruz. 5.9840 seviyesini ise direnç olarak önemsiyoruz. İngiltere Merkez 
Bankası’nın bugünkü toplantısında %0.75 olan faizini korumasını bekliyoruz.  

USDTRY için Destek: 5.9500-5.9250-5.9000     Direnç: 5.9840-6.0000-6.0200 

EURUSD için Destek: 1.1190-1.1175-1.1160     Direnç: 1.1230-1.1250-1.1265  

 

 

Görüş:  

Salı günü %0.93’lük artışla günü 95,415.57 puandan kapatan BIST-100 endeksinde 94,800, 94,200 ve 93,900 puan destek; 95,700, 
96,200 ve 96,800 puan ise direnç seviyeleri. Fed Başkanı Powell’in açıklamaları sonrasında USD değer kazanırken, altının ons fiyatı 
geriledi. Bu sabah US$ 1,272 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,268 ve US$ 1,266 destek; US$ 1,275 ve US$ 1,277 ise direnç 
seviyeleri.    
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BIST-100               2016               2017               2018 Son 5 Yıl Ortalaması Mevcut  
(30/04/2019) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.35 9.24 6.75 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.21 0.97 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.37 9.99 9.36 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.14 2.14 2.19 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.48 13.90 14.46 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

30 Nisan Salı  
A.B.D. 15:30 Haftalık işsizlik maaşı başvuruları - 215 230 
 17:00 Mart ayı fabrika siparişleri - 1.5 -0.5 
 17:00 Mart ayı dayanıklı mal siparişleri - - 2.7 
Euro Bölgesi 11:00 Nisan ayı Markit PMI imalat 47.8 47.8 47.8 
İngiltere 14:00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı (%) 0.75 0.75 0.75 
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”. 

 


