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Tahvil:     

 Tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken TCMB’nin tahvil alımlarını 
hızlandırması, faizdeki yukarı yön baskısını nispeten azaltmada takip 
edeceğimiz en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüsünde 
New York’ta ve Avrupa’da zirve seviyesine gelinmiş olabileceği, dolayısıyla 
sonrasında ivme kaybedebileceğine dair bazı öngörüler, hisse senedi 
piyasalarında yükselişe neden olurken, yatırımcıların güvenilir liman 
olarak gördükleri A.B.D. tahvillerinde satışa geçtikleri gözlendi. Ancak 
henüz belirsizlikler sürdüğü ve virüste en kötünün geride bırakıldığı kesin 
olmadığı için yatırımcıların temkini elden bırakmaması ve piyasalarda 
zaman zaman oynaklığın artması beklenebilir. 

Döviz:  

 Eurogroup toplantısında korona tahvilleri ile ilgili bir gelişme olup 
olmayacağı bugünün gündeminde önem taşıyor. Toplantıda bir karar 
alınması halinde EUR/USD paritesi üzerinde etkisinin olması beklenebilir. 
EUR/USD paritesinde 1.0835 desteğinin sabah saatlerinde güçlü olmasını 
bekliyoruz. 1.0900-1.0930 aralığı ise direnç olarak izlenebilir. USD/TRY 
kurunun 6.70 seviyesinin hangi tarafında kalacağı kritik. Kurda 6.68 ve 
6.66 destek, 6.71 ve 6.73 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 91,000, 90,600 ve 89,600 puan destek; 92,850, 
93,600 ve 94,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,656 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,650 ve US$ 
1,642 destek; US$ 1,671 ve US$ 1,680 ise direnç seviyeleri.    
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.7785 0.74
EUR/TRY 7.3191 0.66
EUR/USD 1.0791 -0.16
MB O/N borçlanma faizi (%) 8.25
MB haftalık repo ihale faizi (%) 9.75
MB O/N borç verme faizi (%) 11.25
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 9.23
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 92,071.13 2.81 -19.54
BIST-30 109,225.49 2.59 -21.32
BIST Bankacılık 115,848.78 3.15 -27.67
FTSE 100 EOD 5,582.39 3.08 -25.99
XETRA DAX 10,075.17 5.77 -23.96
Dow Jones 22,679.99 7.73 -20.53
S&P 500 2,663.68 7.03 -17.55
Altın 1,661.70 2.80 9.54
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 7.16, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.80, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye - Hazine, 21 Haz 2023 vadeli tahvili ihraç edecek ve 2 Nis 2025 vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak . 

A.B.D. 13:00 Mart ayı NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik - - 104.5 

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:  

Bugün Hazine, 21 Haziran 2023 vadeli TLREF’e endeksli tahvili ihraç edecek ve 2 Nisan 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli kira sertifikasını 
doğrudan satacak. Hazine bu ay için daha önce açıkladığı iç borçlanma öngörü tutarını yaklaşık 10 milyar TL artırmış durumda. Hazine 
ihalesinde oluşacak maliyetin yanı sıra ihalelere gelecek talep miktarı da takip edilecek. Diğer taraftan koronavirüsünün etkilerini 
sınırlamak için TCMB tahvil alımlarına devam ediyor. TCMB geçen haftadan beri toplamda 11.3 milyar TL’lik tahvil alımı gerçekleştirdi.  

Tahvil faizlerinde yükseliş yaşanırken TCMB’nin tahvil alımlarını hızlandırması, faizdeki yukarı yön baskısını nispeten azaltmada takip 
edeceğimiz en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. 

Koronavirüsünde New York’ta ve Avrupa’da zirve seviyesine gelinmiş olabileceği, dolayısıyla sonrasında ivme kaybedebileceğine dair 
bazı öngörüler, hisse senedi piyasalarında yükselişe neden olurken, yatırımcıların güvenilir liman olarak gördükleri A.B.D. tahvillerinde 
satışa geçtikleri gözlendi. Ancak henüz belirsizlikler sürdüğü ve virüste en kötünün geride bırakıldığı kesin olmadığı için yatırımcıların 
temkini elden bırakmaması ve piyasalarda zaman zaman oynaklığın artması beklenebilir. Dün %0.59’dan %0.6780’e yükselen 
A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %0.73 seviyesinde bulunuyor.   

Bugünkü Eurogroup toplantısında korona tahvilleri ile ilgili bir gelişme olup olmayacağı merakla bekleniyor.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0875, USD/TRY kuru 6.7120, sepet ise 7.0050 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Japonya Başbakanı Abe, Tokyo ve diğer altı eyalette yaklaşık bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edecek. Japon hükümetinin, 
koronavirüsünün ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için 108 trilyon yen (US$ 990 milyar) değerindeki destek 
paketine son halini vermesi bekleniyor. Abe’nin TSİ ile 13:00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.  

Eurogroup toplantısında korona tahvilleri ile ilgili bir gelişme olup olmayacağı bugünün gündeminde önem taşıyor. Almanya’nın ve 
Hollanda’nın bu konuya sıcak bakmadığı biliniyor. Yetkililerin korona tahvili dışında farklı önerilerde bulunup bulunmayacağı da takip 
edilecek. Toplantıda bir karar alınması halinde EUR/USD paritesi üzerinde etkisinin olması beklenebilir.  

EUR/USD paritesinde 1.0835 desteğini sabah saatlerinde güçlü olmasını bekliyoruz. 1.0900-1.0930 aralığı ise direnç olarak izlenebilir.  

USD/TRY kurunun 6.70 seviyesinin hangi tarafında kalacağı kritik. Kurda 6.68 ve 6.66 seviyeleri destek, 6.71 ve 6.73 seviyeleri de direnç 
olarak takip edilebilir.       

USDTRY için Destek: 6.6800-6.6600-6.6500     Direnç: 6.7300-6.7500-6.7700 

EURUSD için Destek: 1.0835-1.0800-1.0770     Direnç: 1.0900-1.0930-1.0970 
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Görüş:  

Dün %2.8 yükselen BIST-100 endeksinde 91,000, 90,600 ve 89,600 puan destek; 92,850, 93,600 ve 94,000 puan ise direnç seviyeleri.  

Hisse senetlerinde yükseliş yaşanırken, Japonya’da olağanüstü hal ilan edilecek olması ve büyük bir teşvik paketinin açıklanmasının 
beklenmesi, altının ons fiyatının atmasına destek verdi. Bu sabah US$ 1,656 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,650 ve US$ 1,642 
destek; US$ 1,671 ve US$ 1,680 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(06/04/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 7.16 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.80 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.71 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.89 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  11.89 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

7 Nisan Salı 

Türkiye - 
Hazine, 21 Haz 2023 vadeli TLREF’e endeksli tahvili ihraç edecek ve 2 Nis 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli kira 
sertifikasını doğrudan satacak. 

A.B.D. 13:00 Mart ayı NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik - - 104.5 
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”. 

 


