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Tahvil:     

 A.B.D. tarafından İranlı komutan Süleymani’nin öldürüldüğünün 
açıklanması, Orta Doğu’daki gerginliğin artabileceği endişesi yaratırken, 
yatırımcıların güvenilir liman eğilimleri nedeniyle A.B.D. tahvillerinde alım 
görülüyor. Yurt içinde Aralık ayı TÜFE verileri açıklanacak. Aralık’ta TÜFE 
artışının %0.4 olmasını ve yıllık TÜFE gerçekleşmesinin %11.5’e 
yükselmesini bekliyoruz. Söz konusu artışta, olumsuz baz etkisinin ve 
enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerinin hissedileceğini düşünüyoruz.  

Döviz:  

 A.B.D hava saldırısında İranlı komutanın öldürüldüğünün açıklanması, 
Orta Doğu gerginliğinin daha da artacağı yönünde endişe yaratırken, 
JPY’nin güvenilir liman talebi nedeniyle değer kazandığı görülüyor. Veri 
gündeminde A.B.D.’de açıklanacak Aralık ayı ISM imalat verisi öne çıkıyor. 
EUR/USD paritesinde 1.1150 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. Paritede 
1.1190 seviyesi ise direnç olarak güçlü görünüyor. USD/TRY kurunda 5.95 
destek, 5.97 ise ilk öne çıkan direnç seviyesi olarak takip edilebilir.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 115,300, 114,750 ve 114,400 puan destek; 116,500, 
116,900 ve 117,200 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah altının ons fiyatı Eylül başından beri ilk defa US$ 1,543 seviyesini 
aştı. Altının ons fiyatında US$ 1,535 ve US$ 1,528 destek; US$ 1,547 ve 
US$ 1,557 ise direnç seviyeleri.      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.9541 0.10
EUR/TRY 6.6472 -0.33
EUR/USD 1.1170 -0.36
MB O/N borçlanma faizi (%) 10.50
MB haftalık repo ihale faizi (%) 12.00
MB O/N borç verme faizi (%) 13.50
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 11.49
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 115,932.05 1.32 1.32
BIST-30 140,681.49 1.33 1.33
BIST Bankacılık 162,209.43 1.27 1.27
FTSE 100 EOD 7,604.30 0.82 0.82
XETRA DAX 13,385.93 1.03 1.03
Dow Jones 28,868.80 1.16 1.16
S&P 500 3,257.85 0.84 0.84
Altın 1,528.85 0.78 0.78
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 8.81, 2019 sonu değeri 8.70. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.08, 2019 sonu 
değeri 1.06 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye 10:00 Aralık ayı TÜFE (aylık %/YY %) 0.4/11.5 0.40/11.46 0.38/10.56 

A.B.D. 18:00 Aralık ayı ISM imalat 49.0 49.0 48.1 

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:  

Yılbaşının ardından bir çok işlem yapıcının ve yatırımcının henüz piyasalara dönmemesinin de etkisiyle A.B.D. tahvil piyasasında dünkü 
işlem hacminin zayıf olması şaşırtıcı değildi. Dün A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.91’den %1.8820’ye indi. 

A.B.D. tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin öldürüldüğünün açıklanması, Orta 
Doğu’daki gerginliğin artabileceği endişesi yaratırken, yatırımcıların güvenilir liman eğilimleri nedeniyle bu sabah saatlerinde A.B.D. 
tahvillerinde alım görülüyor.  

A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %1.88 seviyesinin altına inerken, öğleden sonra A.B.D.’de açıklanacak ISM imalat verisi yurt dışında günün 
öne çıkan verisi olacak. 

Yurt içinde ise Aralık ayı TÜFE verileri açıklanacak. Aralık ayında TÜFE artışının %0.4 olmasını ve yıllık TÜFE gerçekleşmesinin %11.5’e 
yükselmesini bekliyoruz. Söz konusu artışta, olumsuz baz etkisinin ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerinin hissedileceğini 
düşünüyoruz.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1165, USD/TRY kuru 5.9640, sepet ise 6.3120 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D hava saldırısında İranlı komutanın öldürüldüğünün açıklanması, Orta Doğu gerginliğinin daha da artacağı yönünde endişe 
yaratırken, Japon Yeni’nin güvenilir liman talebi nedeniyle değer kazandığı görülüyor. Bu sabah JPY, USD karşısında yaklaşık %0.4 
değer kazandı. A.B.D tahvil faizleri gerilerken (fiyatı artarken), petrol ve altın fiyatları da yükseldi. 

Veri gündemi açısından öğleden sonra A.B.D.’de açıklanacak Aralık ayı ISM imalat verisi öne çıkıyor. Söz konusu verinin, A.B.D-Çin 
arasında devam eden ticaret görüşmelerinin etkilerini yansıtması bekleniyor. Bu akşam ayrıca, Fed’in Aralık ayında gerçekleştirdiği 
toplantının tutanakları da yayımlanacak.     

EUR/USD paritesinde 1.1150 seviyesi ilk destek olarak izlenebilir. Paritede 1.1190 seviyesi ise direnç olarak güçlü görünüyor.   

Yurt içinde ise sabah saatlerinde Aralık ayı TÜFE verisi açıklanacak. USD/TRY kurunda 5.95 destek, 5.97 ise ilk öne çıkan direnç seviyesi 
olarak takip edilebilir.  

USDTRY için Destek: 5.9500-5.9400-5.9220     Direnç: 5.9700-5.9850-6.0000 

EURUSD için Destek: 1.1150-1.1130-1.1100     Direnç: 1.1190-1.1210-1.1225 

 

 

Görüş:  

Yılın ilk iş gününde %1.32 artarak 115,932.05 puandan kapanan BIST-100 endeksinde 115,300, 114,750 ve 114,400 puan destek; 
116,500, 116,900 ve 117,200 puan ise direnç seviyeleri.  
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İranlı komutan Süleymani’nin A.B.D. hava saldırısı sonucunda öldürülmesi, iki ülke arasındaki gerilimin artacağı endişesine yol açarken, 
yatırımcıların güvenilir liman talebi nedeniyle altının ons fiyatı yükseldi. Bu sabah altının ons fiyatı Eylül başından beri ilk defa US$ 
1,543 seviyesini aştı. Altının ons fiyatında US$ 1,535 ve US$ 1,528 destek; US$ 1,547 ve US$ 1,557 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(02/01/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.70 8.81 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.06 1.08 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 7.22 7.22 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.98 1.98 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.61  12.61 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

Önceki veri 

3 Ocak Cuma  
Türkiye 10:00 Aralık ayı TÜFE (aylık %/YY %) 0.4/11.5 0.40/11.46 0.38/10.56 
A.B.D. 18:00 Kasım ayı inşaat harcamaları (aylık %) - 0.4 -0.8 
 18:00 Aralık ayı ISM imalat 49.0 49.0 48.1 
 22:00 Fed’in Aralık toplantısına ilişkin tutanakları    
Almanya 16:00 Aralık ayı TÜFE (aylık %/YY %) -/- 0.4/1.4 -0.8-1.1 
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”. 

 


