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Tahvil:     

 Rusya’nın petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı çıkması nedeniyle 
Cuma günü OPEC ve Rusya arasında yürütülen müzakereler anlaşmazlıkla 
sonuçlandı. 1 Nisan’dan itibaren günde 1.5 milyon varil olarak belirlenen 
sınırlama kalkacak. Anlaşma sağlanamaması üzerine Suudi Arabistan’n 
petrol fiyatlarını düşürmesi ve Nisan’dan itibaren üretimini artırmayı 
planlamasıyla Brent petrol fiyatı bu sabah US$ 31 seviyesine kadar 
geriledi. Koronavirisünün yarattığı tedirginlik ve ekonomiye olumsuz 
etkilerinin artacağı endişelerine petrol fiyatlarıdaki sert düşüşün 
eklenmesi, A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin bu sabah vadeli işlemlerde 
yeni rekor seviyesine gerileyerek %0.47 seviyesini test etmesine yol açtı. 

Döviz:  

 Koronavirüsü endişelerine petrol fiyatlarındaki sert düşüşün eklenmesi, 
USD’nin JPY, CHF ve EUR karşısında değer kaybetmesine neden oldu. 
EUR/USD paritesinde 1.1340 desteği günün büyük kısmında güçlü olabilir. 
1.1450 ise ilk önemli direnç olarak söylenebilir. Küresel piyasalardaki 
gelişmeler USD/TRY kuru üzerinde de yukarı yönlü baskı yarattı. USD/TRY 
kurunda 6.1250 ilk destek, 6.1600 ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 108,700, 108,000 ve 107,300 puan destek; 110,200, 
111,140 ve 112,350 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,671 seviyesindeki altının ons fiyatında ons fiyatında US$ 
1,665 ve US$ 1,657 destek; US$ 1,680 ve US$ 1,688 ise direnç seviyeleri.    
      

  

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.0899 -0.29
EUR/TRY 6.8777 0.15
EUR/USD 1.1285 0.41
MB O/N borçlanma faizi (%) 9.25
MB haftalık repo ihale faizi (%) 10.75
MB O/N borç verme faizi (%) 12.25
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 10.55
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 109,600.53 -1.98 -4.22
BIST-30 130,896.87 -2.02 -5.71
BIST Bankacılık 148,087.75 -2.61 -7.54
FTSE 100 EOD 6,462.55 -3.62 -14.32
XETRA DAX 11,541.87 -3.37 -12.89
Dow Jones 25,864.78 -0.98 -9.37
S&P 500 2,972.37 -1.71 -8.00
Altın 1,673.85 0.21 10.34
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 8.44, 2019 sonu değeri 8.57. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.95, 2019 sonu 
değeri 1.05 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 

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

Türkiye - Hazine, 29 Ocak 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. 

Euro Bölgesi 12:30 Mart ayı Sentix Yatırımcı Güveni - -11.4 5.2 

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:  

Cuma günü A.B.D.’de Şubat’ta tarım dışı istihdam artışı 273 bin kişi ile 175 bin kişi olan piyasanın ortalama beklentisinin üzerinde geldi. 
Bir önceki ayın verisi de 225 bin kişiden 273 bin kişiye revize edildi. İşsizlik oranı %3.5 ile piyasanın %3.6 olan ortalama beklentisinin 
altında gerçekleşti. Ortalama saatlik ücretlerdeki aylık artış %0.3; yıllık artış da %3.0 ile piyasanın ortalama beklentisiyle uyumlu geldi. 
İstihdam verileri iyi gelmesine karşın piyasalar üzerinde belirgin bir etkisinin olmamasının nedeni koronavirüsünün küresel piyasalarda 
yarattığı belirsizlik denilebilir. 

Rusya’nın petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı çıkması nedeniyle Cuma günü OPEC ve Rusya arasında yürütülen müzakereler 
anlaşmazlıkla sonuçlandı. 1 Nisan’dan itibaren günde 1.5 milyon varil olarak belirlenen sınırlama kalkacak. Anlaşma sağlanamaması 
üzerine Suudi Arabistan’n petrol fiyatlarını düşürmesi ve Nisan’dan itibaren üretimini artırmayı planlamasıyla Brent petrol fiyatı bu 
sabah US$ 31 seviyesine kadar geriledi (Perşembe günkü kapanışa göre yaklaşık %33 azalış).  

Koronavirisünün yarattığı tedirginlik ve ekonomiye olumsuz etkilerinin artacağı endişelerine petrol fiyatlarıdaki sert düşüşün 
eklenmesi, A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin bu sabah vadeli işlemlerde yeni rekor seviyesine gerileyerek %0.47 seviyesini test etmesine 
yol açtı.  

Bugün yurt içinde Hazine, 29 Ocak 2025 vadeli TÜFE’ye endeksi tahvili yeniden ihraç edecek.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1400, USD/TRY kuru 6.1550, sepet ise 6.5840 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Koronavirüsü endişelerine petrol fiyatlarındaki sert düşüşün eklenmesi, USD’nin JPY, CHF ve EUR karşısında değer kaybetmesine neden 
oldu. Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1495 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen düzeltme hareketiyle 1.14 seviyesine geldi. Gün 
içinde koronavirüsü ve petrol ile ilgili haber akışı takip edilecek.  

Veri gündemi açısından bugün zayıf diyebiliriz. Almanya’da Ocak ayı sanayi üretimi, Euro Bölgesi’nde de Mart ayı Sentix yatırımcı 
güveni açıklanacak.  

EUR/USD paritesinde 1.1340 desteği günün büyük kısmında güçlü olabilir. 1.1450 ise ilk önemli direnç olarak söylenebilir.  

Küresel piyasalardaki gelişmeler USD/TRY kuru üzerinde de yukarı yönlü baskı yarattı. Bu sabah erken saatlerde 6.20 seviyesine kadar 
yükselen kur daha sonra 6.15 seviyesine geriledi. USD/TRY kurunda 6.1250 ilk destek, 6.1600 ise ilk direnç olarak öne çıkıyor.   

USDTRY için Destek: 6.1250-6.1050-6.0890     Direnç: 6.1600-6.1720-6.1800 

EURUSD için Destek: 1.1340-1.1300-1.1240     Direnç: 1.1450-1.1495-1.1520  

 

 

Görüş:  

Cuma günü yaklaşık %2 değer kaybeden BIST-100 endeksinde 108,700, 108,000 ve 107,300 puan destek; 110,200, 111,140 ve 112,350 
puan ise direnç seviyeleri.  
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Rusya’nın petrol üretiminin daha da azaltılmasına karşı çıkması nedeniyle Cuma günü OPEC ve Rusya arasında yürütülen müzakereler 
anlaşmazlıkla sonuçlandı. 1 Nisan’dan itibaren günde 1.5 milyon varil olarak belirlenen sınırlama kalkacak. Anlaşma sağlanamaması 
üzerine Suudi Arabistan’n petrol fiyatlarını düşürmesi ve Nisan’dan itibaren üretimini artırmayı planlamasıyla brent petrol fiyatı bu 
sabah US$ 31 seviyesine kadar geriledi (Perşembe günkü kapanışa göre yaklaşık %33 azalış).  

Koronavirüsüne dair endişeler, hisse senedi piyasalarındaki ve petroldeki satışlar nedeniyle bu sabah altının ons fiyatı US$ 1,700 
seviyesinin üzerini denedikten sonra US$ 1,671 seviyesine geriledi. Altının ons fiyatında US$ 1,665 ve US$ 1,657 destek; US$ 1,680 ve 
US$ 1,688 ise direnç seviyeleri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIST-100               2016               2017               2018 2019 Mevcut  
(06/03/2020) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.39 8.62 8.44 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.05 0.95 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.56 6.77 6.77 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 1.99 1.91 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.56 12.62  12.05 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

Önceki veri 

9 Mart Pazartesi 
Türkiye - Hazine, 29 Ocak 2025 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. 
Euro Bölgesi 12:30 Mart ayı Sentix Yatırımcı Güveni - -11.4 5.2 
Almanya 10:00 Ocak ayı sanayi üretimi (aylık %) 1.5 1.7 -3.5 
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”. 

 


