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Tahvil:     

• Koronavirüse dair kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceği yönündeki 
haberler A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesinde etkili oldu.        

Döviz:  

• Dün Almanya Anayasa Mahkemesi’nin, gerekli olduğu kanıtlanmadığı 
sürece ECB’nin ekonomiyi canlandırma programı kapsamında Alman 
Merkez Bankası Bundesbank’ın yaptığı tahvil alımlarını üç ay içinde 
durdurmasına karar vermesi haberi sonrasında EUR değer kaybetti. 
Bugün A.B.D.’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişiminin günün 
öne çıkan verisi olduğu söylenebilir. EUR/USD paritesinde 1.0770 desteğini 
önemsiyoruz. 1.0860 ise ilk direnç seviyesi olarak söylenebilir. Bugün 
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın, koronavirüs salgını ve ekonomiye 
etkilerini değerlendirmek üzere küresel yatırımcılarla gerçekleştireceği 
telekonferansın yansımaları takip edilecek. USD/TRY kurunun 7.10 
seviyesinin hangi tarafında kapanış yapacağı önemli. Kurda 7.10-7.08 
aralığı destek, 7.15 seviyesinin ise öne çıkan direnç olduğu söylenebilir.   

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 97,900 ve 97,000 puan destek; 99,500 ve 100,600 
puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,706 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,698 ve US$ 
1,690 seviyeleri destek; US$ 1,708 ve US$ 1,712 seviyeleri ise direnç.     
    

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 7.0726 0.43 
EUR/TRY 7.6564 -0.33 
EUR/USD 1.0838 -0.62 
MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.75 
MB O/N borç verme faizi (%) 10.25 
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 8.36 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 98,737.52 -0.11 -13.71 
BIST-30 115,564.72 -0.21 -16.76 
BIST Bankacılık 120,920.43 0.16 -24.50 
FTSE 100 EOD 5,849.42 1.66 -22.45 
XETRA DAX 10,729.46 2.51 -19.02 
Dow Jones 23,883.09 0.56 -16.31 
S&P 500 2,868.44 0.90 -11.22 
Altın 1,705.96 0.27 12.46 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.91, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.85, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye 16:00 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir konferans düzenleyecek. 

A.B.D. 15:15 Nisan ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000 kişi) -20000 -21000 -27 

Euro Bölgesi 11:00 Nisan ayı Markit PMI hizmetler 11.7 11.7 11.7 

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:  

Koronavirüse dair kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceği yönündeki haberler A.B.D. tahvil faizlerinin yükselmesinde etkili oldu. 
Dün %0.6370’ten %0.6570’e yükselen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah vadeli işlemlerde %0.67 seviyesine yakın seyrediyor. 

Bugün A.B.D.’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişiminin günün öne çıkan verisi olduğunu söyleyebiliriz.  

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0830, USD/TRY kuru 7.1200, sepet ise 7.4170 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Almanya Anayasa Mahkemesi’nin, gerekli olduğu kanıtlanmadığı sürece ECB’nin ekonomiyi canlandırma programı kapsamında 
Alman Merkez Bankası Bundesbank’ın yaptığı tahvil alımlarını üç ay içinde durdurmasına karar vermesi haberi sonrasında EUR değer 
kaybetti. 

Koronavirüsü nedeniyle birçok ülkede uygulanmakta olan kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmeye başlanacağı haberleri küresel 
risk iştahını kıpırdatırken, bugün A.B.D.’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişiminin günün öne çıkan verisi olduğu söylenebilir.   

EUR/USD paritesinde 1.0770 desteğini önemsiyoruz. 1.0860 ise ilk direnç seviyesi olarak söylenebilir.    

BDDK’nın dün yayımladığı karara göre, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar 
uygulanmak üzere;  bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile 
yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve 
TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırıldı. 

Yurt içinde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın, koronavirüs salgını ve ekonomiye etkilerini değerlendirmek üzere küresel 
yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferansın yansımaları takip edilecek. 

USD/TRY kurunun 7.10 seviyesinin hangi tarafında kapanış yapacağı önemli. Kurda 7.10-7.08 aralığı destek, 7.15 seviyesinin ise öne 
çıkan direnç olduğu söylenebilir.       

USDTRY için Destek: 7.1000-7.0800-7.0600     Direnç: 7.1300-7.1500-7.1700 

EURUSD için Destek: 1.0800-1.0770-1.0750     Direnç: 1.0860-1.0880-1.0900 

 

 

Görüş:  

Dün sınırlı bir düşüşle günü kapatan BIST-100 endeksinde 97,900 ve 97,000 puan destek; 99,500 ve 100,600 puan ise direnç seviyeleri.  

Bazı ülkelerin koronavirüsü kısıtlamalarını gevşeteceği haberleri, altının ons fiyatının yükselişini sınırlıyor görünüyor. Bu sabah US$ 
1,706 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,698 ve US$ 1,690 seviyeleri destek; US$ 1,708 ve US$ 1,712 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  
(05/05/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.91 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.85 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.35 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.77 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.24 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

6 Mayıs Çarşamba  
Türkiye 16:00 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir konferans düzenleyecek.  
A.B.D. 15:15 Nisan ayı ADP özel sektör istihdam değişimi (000 kişi) -20000 -21000 -27 
Euro Bölgesi 11:00 Nisan ayı Markit PMI hizmetler 11.7 11.7 11.7 
 12:00 Mart ayı perakende satışlar (aylık %) -7 -10.6 0.9 
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

