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Tahvil:     

• Moody’s, değerlendirme için 5 Haziran tarihini verdiği Türkiye hakkında 
güncelleme yapmadı.  

• Hazine bu ay 12.4 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık düzenleyeceği 7 
ihale ile toplam 27 milyarlık borçlanma yapmayı planlıyor. Hazine bugün, 
4 Mayıs 2022 vadeli, sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. Yarın da 9 
Haziran 2021 vadeli kuponsuz ve 5 Mayıs 2027 vadeli değişken kuponlu 
tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Hazine’nin ihalelerde yeterli taleple 
karşılaşacağını düşünüyoruz. 

Döviz:  

• Cuma günü A.B.D.’de açıklanan istihdam verilerinin düşünülenin aksine 
iyimser gelmesi, küresel ekonominin hızlı toparlanma gösterebileceğine 
dair umutları artırdı. Bugün yurt dışında önemli bir veri gündemi 
bulunmuyor. Yurt içinde ise Hazine ihaleleri izlenecek.  

• EUR/USD paritesinde 1.1275 ve 1.1260 seviyeleri destek olarak öne 
çıkıyor. 1.1335 ise ilk direnç olarak gösterilebilir. USD/TRY kurunda 6.7500 
ve 6.7300 seviyeleri destek, 6.7900-6.8000 aralığı da direnç olarak takip 
edilebilir. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 109,545, 108,800 ve 108,300 puan destek; 110,600, 
111,000 ve 111,800 puan ise direnç seviyeleri.   

Altın:  

• Bu sabah US$ 1,693 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,685 ve US$ 
1,677 seviyeleri destek; US$ 1,699 ve US$ 1,712 seviyeleri ise direnç.      
    

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 6.7579 0.09 
EUR/TRY 7.6440 -0.19 
EUR/USD 1.1284 -0.46 
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 (%) 7.74 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 110,021.83 0.44 -3.85 
BIST-30 128,663.92 0.59 -7.32 
BIST Bankacılık 127,892.89 1.21 -20.15 
FTSE 100 EOD 6,484.30 2.25 -14.03 
XETRA DAX 12,847.68 3.36 -3.03 
Dow Jones 27,110.98 3.15 -5.00 
S&P 500 3,193.93 2.62 -1.14 
Altın 1,685.23 -1.48 11.09 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 8.79, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.96, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Euro Bölgesi 11:30 Haziran ayı Sentix Yatırımcı Güveni  - -22.0 -41.8 

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:  

A.B.D.’de Mayıs ayında istihdam verileri piyasanın beklentisinden şaşırtıcı şekilde daha az kötümser geldi. Mayıs’ta tarım dışı istihdam 
2.5 milyon kişi arttı. Piyasanın beklentisi 7.5 milyon kişi azalış olacağı yönündeydi. İşsizlik oranı %14.7’den %13.3’e geriledi (beklenti 
%19’a yükseleceği yönündeydi). Ortalama saatlik ücretler aylık bazda %1 azaldı (beklenti %1 artış); yıldan yılda %6.7 arttı (beklenti 
%8.5 artıştı). Veriler sonrasında A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi %0.86’dan %0.9590’a yükselerek 20 Mart’tan beri en yüksek seviyesini 
gördü, kapanış ise %0.9050’den gerçekleşti. Bu sabah vadeli işlemlerde 10 yıllık tahvil faizi %0.90 seviyesinde bulunuyor. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, takvimde değerlendirilme yapılması için 5 Haziran tarihi verilen Türkiye için 
güncelleme yapılmadığını açıkladı. Yıllık takvimde ülkelerin kredi notu ve kredi notu görünümleri için tarih vermesi, kredi 
derecelendirme kuruluşunun kesin olarak güncelleme yapacağı anlamına gelmiyor. Moody’s Türkiye’yi B1 kredi notuyla ve negatif 
kredi notu görünümüyle değerlendiriyor. 

Hazine bu ay 12.4 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık düzenleyeceği 7 ihale ile toplam 27 milyarlık borçlanma yapmayı planlıyor. 
Hazine bugün, 4 Mayıs 2022 vadeli, sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. Yarın da 9 Haziran 2021 vadeli kuponsuz ve 5 Mayıs 
2027 vadeli değişken kuponlu tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. Hazine’nin ihalelerde yeterli taleple karşılaşacağını düşünüyoruz. 

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1292, USD/TRY kuru 6.7750, sepet ise 7.2120 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Cuma günü A.B.D.’de açıklanan istihdam verilerinin düşünülenin aksine iyimser gelmesi, küresel ekonominin hızlı toparlanma 
gösterebileceğine dair umutları artırdı ve risk iştahı yükseldi. 

Bugün yurt dışında önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Yurt içinde ise Hazine ihaleleri izlenecek. 

A.B.D.’de Çarşamba günü Fed toplantı kararı açıklanacak. Yetkililerin gündeminde negatif faiz konusunun olmadığı biliniyor. 

EUR/USD paritesinde 1.1275 ve 1.1260 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. 1.1335 ise ilk direnç olarak gösterilebilir.  

USD/TRY kurunda 6.7500 ve 6.7300 seviyeleri destek, 6.7900-6.8000 aralığı da direnç olarak takip edilebilir.     

USDTRY için Destek: 6.7500-6.7300-6.7100     Direnç: 6.7900-6.8000-6.8200 

EURUSD için Destek: 1.1275-1.1260-1.1235     Direnç: 1.1335-1.1355-1.1385 

 

 

Görüş:  

Cuma günü %0.44 yükselen BIST-100 endeksinde 109,545, 108,800 ve 108,300 puan destek; 110,600, 111,000 ve 111,800 puan ise 
direnç seviyeleri.  

A.B.D.’de Mayıs ayı istihdam verilerinin piyasanın beklentisinden şaşırtıcı derecede daha az kötü olması, küresel ekonomik 
toparlanmaya dair umutları artırarak güvenilir liman olarak değerlendirilen altında satış yaşanmasına yol açtı. İstihdam verileri 
öncesinde US$ 1,703 seviyesindeki altının ons fiyatı, veriler sonrasında US$ 1,671 seviyesine kadar geriledikten sonra US$ 1,685 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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seviyesinden kapandı. Bu sabah US$ 1,693 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,685 ve US$ 1,677 seviyeleri destek; US$ 1,699 ve 
US$ 1,712 seviyeleri ise direnç.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(08/06/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 8.79 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.96 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.14 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.72 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62 11.28 
Kaynak: Bloomberg 

 

 

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

Önceki veri  

8 Haziran Pazartesi   
Euro Bölgesi 11:30 Haziran ayı Sentix Yatırımcı Güveni  - -22.0 -41.8 
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

