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Tahvil:     

• Fed Başkanı Powell’ın, yükselen A.B.D. tahvilleri hakkında sadece sınırlı bir 
endişeyi ima ettiği ve Cuma günü istihdam verilerinin oldukça güçlü 
geldiği bir haftayı geride bırakırken, A.B.D. tahvilleri gündemin ilk sırasını 
almayı sürdürüyor. İstihdam verilerinin ardından %1.6250 ile bir yılın en 
yüksek seviyesine çıkan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı %1.5540 
seviyesinden kapattı. Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi vadeli 
işlemlerde %1.5980 seviyesinde hareket ediyor.                    

Döviz:  

• A.B.D. Senatosu’nun US$ 1.9 trilyon yardım tasarısını onaylamasının 
ardından tahvil faizleri yükselirken, USD de değer kazandı. A.B.D.’de bu 
hafta Çarşamba günkü TÜFE ve Cuma günkü ÜFE ile Michigan Üniversitesi 
Güven Endeksi öne çıkıyor. Euro Bölgesi için haftanın öne çıkan gündem 
maddesinin Perşembe günkü ECB toplantısı olacağını söyleyebiliriz. Veri 
gündemi açısından ise Cuma günü yayımlanacak sanayi üretimi 
izlenecek. EUR/USD paritesinde 1.1870 ve 1.1850 seviyeleri destek, 1.1930 
ve 1.1950 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Paritede 200 günlük basit 
hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1824 desteğinin önem kazandığını 
söyleyebiliriz. USD/TRY kurunda 7.5200 ve 7.4700 seviyeleri destek, 
7.5800 ve 7.6000 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir. 

Hisse Senedi:  

• BIST-100 endeksinde 1,528 ve 1,511 destek; 1,555 ve 1,570 puan ise 
direnç seviyeleri.         

Altın:  

• US$ 1,702 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,697 ve US$ 1,686 
seviyeleri destek; US$ 1,717 ve US$ 1,730 seviyeleri de direnç.  
 

  

 
 

  

Seviye 

Günlük 
değişim 

(%) 
USD/TRY 7.5348 0.48 
EUR/TRY 8.9811 0.00 
EUR/USD 1.1917 -0.41 
MB O/N borçlanma faizi (%) 15.50 
MB haftalık repo ihale faizi (%) 17.00 
MB O/N borç verme faizi (%) 18.50 
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 17.00 
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%) 

YBY*       
Değişim  

(%) 
BIST-100** 1,541.98 0.26 4.42 
BIST-30 1,631.05 0.37 -0.30 
BIST Bankacılık 1,408.28 -0.62 -9.60 
FTSE 100 EOD 6,630.52 -0.31 2.63 
XETRA DAX 13,920.69 -0.97 1.47 
Dow Jones 31,496.30 1.85 2.91 
S&P 500 3,841.94 1.95 2.29 
Altın 1,700.86 0.22 -10.39 
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 13.22, 2020 sonu değeri 13.07. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.23, 2020 sonu 
değeri 1.21 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 
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Görüş:  

Fed Başkanı Powell’ın, yükselen A.B.D. tahvilleri hakkında sadece sınırlı bir endişeyi ima ettiği ve Cuma günü istihdam verilerinin 
oldukça güçlü geldiği bir haftayı geride bırakırken, A.B.D. tahvilleri gündemin ilk sırasını almayı sürdürüyor.  

İstihdam verilerinin ardından %1.6250 ile bir yılın en yüksek seviyesine çıkan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı %1.5540 
seviyesinden kapattı. Bu sabah A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi vadeli işlemlerde %1.5980 seviyesinde hareket ediyor. 

A.B.D.’de Çarşamba günkü TÜFE ve Cuma günkü ÜFE verileri, A.B.D. tahvil faizlerinde yapacağı olası etki nedeniyle de ilgiyle takip 
edilecek. A.B.D.’de Cuma günü de Michigan Üniversitesi Güven Endeksi izlenecek. 

 

 

• Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1890, USD/TRY kuru 7.5500, sepet ise 8.2680 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D. Senatosu’nun US$ 1.9 trilyon yardım tasarısını onaylamasının ardından tahvil faizleri yükselirken, USD de değer kazandı. 
A.B.D.’de bu hafta Çarşamba günkü TÜFE ve Cuma günkü ÜFE ile Michigan Üniversitesi Güven Endeksi öne çıkıyor.  

Euro Bölgesi için haftanın öne çıkan gündem maddesinin Perşembe günkü ECB toplantısı olacağını söyleyebiliriz. Odaklanılacak nokta 
da, Başkan Lagarde’nin tahvil satışları hakkındaki düşüncesi olacak. ECB’nin 2021 yılı GSYH büyüme tahmininde aşağı, TÜFE 
tahmininde de yukarı yönde revizyona gitmesi beklenebilir, ancak söz konusu değişiklikler EUR tarafında önemli bir değişim 
yaratmayabilir. 

Euro Bölgesi’nde veri gündemi açısından ise Cuma günü yayımlanacak sanayi üretimi izlenecek. İlk çeyrekte kısıtlamaların 
uzatılmasıyla ve Ocak ayında iyi gelmeyen perakende satışlarla birlikte sanayi üretimi de bu çeyrek çok önem taşıyor. Anketler, yılın 
başında iyileşen siparişler ve iş dünyasındaki artan iyimserlikle imalat sektörünün yılın başlangıcında oldukça güçlü bir tablo çiziyor. 
Cuma günkü veri, bu durumun Ocak ayına yansıyıp yansımadığını gösterecek. 

EUR/USD paritesinde 1.1870 ve 1.1850 seviyeleri destek, 1.1930 ve 1.1950 seviyeleri de direnç olarak izlenebilir. Paritede 200 günlük 
basit hareketli ortalamanın bulunduğu 1.1824 desteğinin önem kazandığını söyleyebiliriz.  

USD/TRY kurunda 7.5200 ve 7.4700 seviyeleri destek, 7.5800 ve 7.6000 seviyeleri de direnç olarak takip edilebilir.        

USDTRY için Destek: 7.5200-7.5000-7.4700     Direnç: 7.5800-7.6000-7.6200 

EURUSD için Destek: 1.1870-1.1850-1.1824     Direnç: 1.1930-1.1950-1.1985  
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Görüş:  

Cuma günü %0.26 yükselen BIST-100 endeksinde 1,528 ve 1,511 destek; 1,555 ve 1,570 puan ise direnç seviyeleri.   

Yükselen A.B.D. tahvil faizlerindeki kısmi geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatının geçen hafta gördüğü US$ 1,686 seviyesinden bir 
miktar toparladığı görülüyor. US$ 1,702 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,697 ve US$ 1,686 seviyeleri destek; US$ 1,717 ve US$ 
1,730 seviyeleri de direnç.  

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların da etkisiyle Brent petrol fiyatı US$ 70 seviyesinin 
üzerine çıktı (2020 Ocak ayından beri en yüksek seviye). Artan enerji fiyatları, enflasyonun yükseleceği endişelerine katkı yapıyor. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100 2017 2018 2019 2020 4 Mart 2021 

Fiyat/Kazanç (%) 9.22 6.49 8.94 13.07 13.22 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.36 0.93 1.00 1.21 1.23 
Kar Marjı (%) 11.38 9.50 6.72 5.59 5.91 
Aktif Karlılık (%) 2.39 2.17 1.93 1.46 1.41 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 15.42 14.53 12.01 9.82 9.42 
Kaynak: 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”. 

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru

