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• Geçen haft a gel i şmekt e ol an ül kel eri n mer kez  bankal arı ndan gel en açı kl amal arı n yatırı mcıl arı n endi şel eri ni  
gi der emedi ği  gör ül dü ve Cu ma günü A. B. D.’ ni n 10 yı llık t ahvil  f ai zi  %2. 6460 i l e 2013 yılı  Kası m ayı  başından beri  
gör ül en en düşük  sevi yesi  geril edi .  TCMB Par a Pol iti kası  Kur ul u’ nun geçen haft a ar a t opl antı  düzenl eyer ek al dı ğı  güçl ü 
f ai z artırı m kar arı,  bono getiri  eğri si ndeki  en kı sa vadeli  kağıtl ar  üzeri ndeki  f onl ama  baskı sı nı  artır mı ştı.  Bugün gözl er 
Ocak  ayı  enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek.  TÜFE artı şı nı n,  %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı 
yönde sap ması  hali nde yurt  i çi  bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebilir.  Veri ni n pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük 
gel mesi  hali nde i se bono f ai zl eri nde belirgi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşünmüyor uz (sayf a 2) 

• Bugün yurt  i çi nde açı kl anacak  ol an Ocak  ayı  enfl asyon veril eri  mer akl a bekl eni yor.  Yurt  dı şı nda i se Al manya’ da ve 
Eur o Böl gesi’ nde açı kl anacak PMI  veril eri  il e A. B. D.’ deki  I SM i mal at  veri si,  EUR/ USD pari t e har eketl erinde et kili 
ol acak.  Haft anı n en öne çıkan i ki  gel i şmesi  i se,  Perşembe günkü t opl antı sı nda ECB’ ni n zayıf  büyümeye kar şı  bi r 
pol iti ka adı mı  atı p at mayacağı  ( at ması  hali nde EUR değer  kaybedecek)  ve Cu ma günü A. B. D’ de açı kl anacak Ocak  ayı 
t arı m dı şı  i sti hdam veri si  ol acak.  EUR/ USD pari t esi nde 1. 3460 sevi yesi ni n kırılması  hali nde 1. 34’ e kadar  öne ml i  bi r 
dest ek bul unmuyor (sayf a 3)  

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

Bugünün Günde mi  

 

 

     

Ül ke Saat ( TSİ) Veri/ geli şme I NG t ahmi ni  Pi yasa bekl enti si Önceki veri 

Tür ki ye 10: 00 Ocak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %)  1. 53/ 7. 28 1. 6/ 7. 7 0. 46/ 7. 4 

A. B. D.  17: 00 Ocak ayı I SM i mal at 57. 0 56. 2 57. 0 

Eur o Böl gesi  11: 00 Ocak ayı PMI i mal at 53. 9 - 53. 9 

Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI i mal at 56. 3 - 56. 3 
Di ğer gündem maddel eri i çi n l ütf en “ Takvi m” kı smı na bakı nı z.     MA: Mevsi mselli kt en arı ndırıl mı ş.     YY: Yıl dan yıl a     ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe  

Kaynak: I NG, Thomson Reut ers,  Bl oomber g 
 

 

Kuş Bakı şı Pi yasal ar 

  

Sevi ye 
Günl ük 

deği şi m ( %)  
USD/ TRY  2. 2596 -0. 39 
EUR/ TRY  3. 0484 -0. 91 
EUR/ USD 1. 3479 -0. 56 
Yurt i çi göst er ge t ahvil ( %)  Basi t Bi l eşi k 

Bi r gün önceki  kapanı ş 10. 76 11. 05 
Bugün açılış  OTC’ de i şl em geç medi . 
Göst er ge Eur obond - Oca 2030 6. 688   

MB O/ N borçl anma f ai zi ( %)  8. 00 
MB haft alı k repo i hal e f ai zi ( %)  10. 00 
Marji nal f onl ama mali yeti ( %)  12. 00 

Kaynak: Reut ers, Bl oomber g, TCMB, OTC, I NG 

Kapanış
Günlük 

Değişim (%)
YBY* 

Değişim (%)

BIST-100 61,858.21 -1.34 -8.77

BIST-30 74,757.84 -1.68 -9.33

BIST Bankacılık 106,443.90 -2.74 -12.70

FTSE 100 EOD 6,510.44 -0.43 -3.54

XETRA DAX 9,306.48 -0.71 -2.57

Dow  Jones Ind. Ave. 15,698.85 -0.94 -5.30

Nasdaq Bileşik 4,103.88 -0.47 -1.74

S&P 500 1,782.59 -0.65 -3.56

Altın 1,243.19 0.00 3.14

Brent petrol 106.40 -1.44 -3.97

* Yılbaşından bu yana
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• TCMB Par a Pol iti kası  Kur ul u’nun  geçen  haft a ar a t opl antı  düzenl eyer ek  al dı ğı  güçl ü f ai z artırı m kar arı,  bono  geti ri  eğr i si ndeki  en 

kı sa vadeli  kağıtl ar  üzeri ndeki  f onl ama  baskı sı nı  artır mı ştı. Cu ma  günü  bono  pi yasası nda  ni spet en dar  bant  ar al ı ğı nda  i şl eml er 

ger çekl eşti.  7  Eki m 2015 vadeli  göst er ge t ahvili n bi l eşi k f ai zi  Cu ma  günü sadece 3  baz  puanl ı k  bant  ar al ı ğı nda i şl em gör dü  ve 

haft ayı  %11. 05 i l e Per şembe gününe gör e 10  baz  puan  yukarı da t ama ml adı.  Göst er ge  t ahvil de Pazart esi  günü  val örl ü i şl em 

geç medi . 27 Eyl ül 2023 vadeli, 10 yıllık t ahvili n bil eşi k f ai zi i se yat ay seyr eder ek %10. 33 sevi yesi nden kapandı.  

• Son  dönemde  gel i şmekt e ol an ül kel er den çı kı ş  yaşanması,  yatırı mcıl arı n güvenilir  li man arayı şı na gi r mel eri ne neden ol du ve  A. B. D. 

t ahvill eri ne al ı m gel di .  Gel i şmekt e ol an ül kel eri n mer kez  bankal arı ndan geçen haft a gel en açı kl amal ar  A. B. D.  t ahvill eri ndeki  al ı ml arı 

sı nırl asa da,  yatırı mcıl arı n endi şel eri ni  gi der emedi  ve  yeni den  A. B. D.  t ahvil  pi yasası nda al ı m gör ül dü.  Cu ma  günü A. B. D.’ ni n 10 

yıllık t ahvil  f ai zi  %2. 6460 i l e 2013  yılı  Kası m ayı  başı ndan  beri  gör ül en en  düşük  sevi yesi  geril edi .  Bu  sabah t ahvili n f ai zi  %2. 6595 

sevi yesi nde bul unuyor. 

• Hazi ne Müst eşarlı ğı,  Şubat’ t a t opl am TL  15. 6 mi l yarlı k  i ç  borç  i tf ası na karşılık düzenl eyeceği  6  i hal e ve  bi r  ki ra sertifi kası  i hr acı yl a 

t opl am TL  13. 7 mi l yarlı k  i ç  borçl anma  yapmayı  pl anl ı yor.  İ hraçl ardan bi ri si  pi yasanı n yeni  göst er ge t ahvili  ol acak  ( 24 Şubat  2016 

vadeli ).  Mart’t a t opl am TL  19. 2  mi l yarlı k  i ç  bor ç  servi si ne karşılık t opl am TL  16. 9 mi l yarlık  satı ş  yapıl ması  öngör ül üyor.  Ni san’ da 

t opl am TL 16. 1 mi l yarlı k i ç borç itf ası na karşılı k t opl am TL 14. 3 mil yarlı k i ç borçl anma yapılması pr ogr aml anı yor. 

Gör üş:   

Geçen haft a geli şmekt e ol an ül kel eri n mer kez  bankal arı ndan gel en açı kl amal arı n yatırı mcıları n endi şel eri ni  gi der emedi ği  gör ül dü ve 

Cu ma  günü A. B. D.’ ni n 10  yıllık  t ahvil  f ai zi  %2. 6460  i l e 2013 yılı  Kası m ayı  başı ndan  beri  gör ül en en  düşük  sevi yesi  geri l edi .  TCMB 

Par a Pol iti kası  Kur ul u’ nun geçen  haft a ar a t opl antı  düzenl eyer ek  al dı ğı  güçl ü f ai z  artırı m kar arı,  bono  geti ri  eğri si ndeki  en  kı sa vadeli 

kağıtl ar  üzeri ndeki  f onl ama  baskı sı nı  artır mı ştı.  Bugün gözl er  Ocak  ayı  enfl asyon ger çekl eş mel eri ne çevril ecek.  TÜFE artı şı nı n, 

%1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si nden yukarı  yönde  sapması  hali nde yurt  i çi  bono f ai zl eri nde yükseli ş bekl enebi lir.  Veri ni n 

pi yasanı n bekl enti si nden daha düşük gel mesi  hali nde i se bono f ai zl eri nde beli rgi n bi r düşüş gör eceği mi zi düşünmüyor uz.   

Eur obond 

• Tür ki ye 2030 Eur obond; 150. 7/ 151. 2 

• Cu ma  günü  Tür ki ye’ ni n 5  yıllık  USD ci nsi nden CDS’ l eri  259. 8 baz  puan  sevi yesi nden 267. 2 puan  sevi yesi ne yüksel di. Tür ki ye’ ni n 

2030 vadeli, USD ci nsi nden Eur obond’ unda i se fi yat US$ 152. 7 sevi yesi nden US$ 150. 9 sevi yesi ne i ndi .             

* CDS: Kr edi  t emerrüt t akası, ül kel eri n veya şi rketl eri n her hangi  bi r ifl as dur umunda borçl arı nı ödeyeme me ol asılı ğı na karşı alı nan 

bi r çeşi t si gort adır. Si gort a özelli ği ni n yanı sıra spekül atif amaçl arl a t ezgah üst ünde alı nı p satıl an bi r çeşi t t ürev enstrümandır.  

• TCMB f ai z  or anl arı nı  artır madan önce  TRY,  geli şmekt e ol an  ül kel eri n par a bi ri ml eri nden  ol umsuz  yönde ayrılıyor du.  Güçl ü f ai z 

artırı m kar arı nı n gel mesi ,  TRY’ ni n ol uml u t epki  ver mesi ne neden ol du,  ancak  aynı  dönemde  geli şmekt e ol an ül kel er e yönel i k 

endi şel er ri skli varlı kl ardan kaçışı ber aberi nde geti rirken, TRY de baskı altı nda kal mayı sür dür dü.  

• Cu ma  günü yurt  i çi nde Ar al ı k  ayı  dı ş  ti car et  açı ğı nı n  US$  9. 92  mi l yarl a US$  7. 9 mi l yar  ol an  ort al ama  bekl enti ni n üzeri nde  gel mesi , 

USD/ TRY kur unda  yükseli şe neden ol du.  Ul usl ar  ar ası  kr edi  der ecel endi r me  kur ul uşu Moody’ s’i n açı kl amal arı  da  TRY üzeri nde 

Bono Pi yasası  

Dövi z Pi yasası  

http://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin/ozel-bankacilik
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baskı  yar attı.  Açı kl aması nda Moody’ s,  TCMB’ ni n f ai z  artırımı nı n dövi zdeki  vol atilit eyi,  ekonomi deki  fi nansal  stresi  azal tı p,  ödemel er 

dengesi  kri zi  i hti mali ni  sı nırl ayacağı nı  beli rtti,  ancak  bu  adı mı n mal i yeti ni n i se öneml i  öl çüde  zayıfl ayan büyüme  gör ünümü ol acağı nı 

açı kl adı.  Moody’ s,  Tür ki ye’ ni n kr edi  not unu geçen  sene  Mayı s  ayı nda yatırı m yapıl abilir sevi yeye yüksel t mi ş  ve  kr edi  not unun 

gör ünümünü de dur ağan ol ar ak beli rl emi şti. 

• Cu ma  günü Al manya’ da açı klanan Ar al ı k ayı  per akende satışl ar  veri si  %0. 2’li k artı ş  bekl enti si ne kar şı n %2. 5 geril edi .  Kası m ayı 

veri si  de  %1. 5’ t en %0. 9’ a r evi ze edil di.  Eur o Böl gesi’ nde Ocak  ayı nda enfl asyon yıllık  bazda  %0. 7 i l e %0. 9 ol an ort al ama 

bekl enti ni n al tı nda ger çekl eşti.  Böl gede  defl asyon t ehdi di  hi ssedilirken,  bu  haft a Per şembe  günkü  t opl antı sı nda ECB’ ni n zayıf 

büyümeye kar şı  bi r  politi ka adı mı  at abil eceği ne dai r  bazı  bekl entil er  dest ek  bul du ve  EUR değer  kaybetti.  EUR/ USD parit esi ,  1. 35 

sevi yesi ni n altı na geril edi .   

• Bu sabah parit e 1. 3490, USD/ TRY kur u 2. 2610 sevi yesi nde bul unuyor. 

Gör üş:  

TCMB f ai z  or anl arı nı  artır madan önce  TRY,  geli şmekt e ol an  ül kel eri n par a bi ri ml eri nden  ol umsuz  yönde ayrılıyor du.  Güçl ü f ai z 

artırı m kar arı nı n gel mesi ,  TRY’ ni n ol uml u t epki  ver mesi ne neden ol du,  ancak  aynı  dönemde  geli şmekt e ol an ül kel er e yönel i k 

endi şel er  ri skli  varlı kl ardan kaçı şı  ber aberi nde geti rirken,  TRY de  baskı  al tı nda kal mayı  sür dür dü.  Bugün yurt  i çi nde açı kl anacak 

ol an Ocak  ayı  enfl asyon verileri  mer akl a bekl eni yor.  Yurt  dışı nda i se Al manya’ da ve  Euro  Böl gesi’ nde açı kl anacak  PMI  veril eri  i l e 

A. B. D.’ deki  I SM i mal at  veri si,  EUR/ USD pari t e har eketl eri nde  et kili  ol acak.  Haft anı n en  öne  çı kan i ki  geli şmesi  i se,  Per şe mbe  günkü 

t opl antı sı nda ECB’ ni n zayıf  büyümeye kar şı  bi r  politi ka adı mı  atı p at mayacağı  ( at ması  hali nde EUR değer  kaybedecek)  ve  Cu ma 

günü A. B. D’ de açı kl anacak  Ocak  ayı  t arı m dı şı  i sti hdam veri si  ol acak.  EUR/ USD pari t esinde  1. 3460  sevi yesi ni n kırıl ması  hal i nde 

1. 34’ e kadar öneml i bi r dest ek bul unmuyor.  

USDTRY i çi n Dest ek: 2. 2400-2. 2280- 2. 2000     Di renç: 2. 2700- 2. 2870- 2. 3000 

EURUSD i çi n Dest ek: 1. 3460-1. 3400- 1. 3365     Di renç: 1. 3535- 1. 3600- 1. 3650     

  

• Cu ma  günü  BI ST- 100 endeksi  %1. 34 azal ar ak  61, 858. 21 puandan günü  t ama ml adı.  TCMB’ ni n f ai zl eri ni  artır ması  her  ne  kadar 

TRY’ ye dest ek  veri yorsa da,  ekonomi k  büyümede aşağı  yönde  r evi zyon yapıl abil eceği ,  bankal arı n ve  şi rketl eri n karlılıkl arı nı n da 

aşağı  yönde  güncell eneceği  düşüncesi ,  endekst e düşüşe neden ol uyor.  Geçen haft a BI ST- 100 endeksi  yakl aşı k  %4,  BI ST- 30 

endeksi  %4. 6 azal dı. Bankacılık endeksi ndeki  haft alı k bazdaki düşüş i se yakl aşı k %7 il e daha beli rgi ndi .     

• Cu ma  günü kür esel  bor sal arda  da  düşüş  yaşandı.  Mer kez  bankal arı ndan sı kıl aştırı cı  par a politi kası  ve  ger ekti ği nde  pi yasaya 

müdahal e yapıl abil eceği  yönündeki  açı kl amal ar  gel se de,  geli şmekt e ol an ül ke pi yasal arı ndan çı kı şl ar  geçen  haft a devam etti. 

Cu ma  günü A. B. D.  bor sa endeksl eri  de  geril edi .  S&P 500  endeksi  Cu ma  günü %0. 65 azal ar ak  1, 782. 59 puandan  kapandı.  Dow 

Jones endeksi  de %0. 94 geril edi .    

• Çi n’ deki  yıl başı  t atili  nedeni yle  al tı na ol an t al ep ol umsuz  et kil eni rken,  A. B. D.’ de büyümeni n güçl ü gel mesi ,  Fed’ i n t ahvil al ı ml arı nı 

azal t maya devam etti receği ni  düşündür dü ve  USD değer  kazandı.  USD’ deki  değer  kazancı  da  al tı nı n ons  fi yatı nı  baskı  al tı nda t utt u. 

Cu ma  günü al tı nı n ons  fi yatı  US$  1, 238- US$  1, 255 ar al ı ğında  har eket  eder ek,  US$  1, 243. 19 sevi yesi nden haft ayı  t ama ml adı.  Bu 

sabah erken saatl erde altı nı n ons fi yatı US$ 1, 245 sevi yesi nde bul unuyor. 

Gör üş:  

Bu  sabah Asya  bor sal arı  eksi de.  BI ST- 100 endeksi nde 61, 425,  60, 750 ve  60, 000 dest ek;  62, 000,  62, 800,  63, 500 ve  64, 000  i se 

di renç sevi yel eri.  

Hi sse Senedi Pi yasaları ve Emti a 

http://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin/ozel-bankacilik
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 Çi n’ deki  yıl başı  t atili  nedeni yle  al tı na ol an t al ep ol umsuz  et kil eni rken,  A. B. D.’ de büyümeni n güçl ü gel mesi ,  Fed’ i n t ahvil al ı ml arı nı 

azal t maya devam etti receği ni  düşündür dü ve  USD değer  kazandı.  USD’ deki  değer  kazancı  da  al tı nı n ons  fi yatı nı  baskı  al tı nda t utt u. 

Cu ma  günü al tı nı n ons  fi yatı  US$  1, 238- US$  1, 255 ar al ı ğında  har eket  eder ek,  US$  1, 243. 19 sevi yesi nden haft ayı  t ama ml adı.  Bu 

sabah er ken  saatl erde al tı nı n ons  fi yatı  US$  1, 245  sevi yesi nde  bul unuyor.  Al tı nı n ons  fi yatında  US 1, 238,  US$  1, 227  ve  US$  1, 215 

dest ek, US$ 1, 257, US$ 1, 271 ve US$ 1, 278 i se di renç sevi yel eri.  

Bugün yurt  i çi nde Ocak  ayı  enfl asyon veril eri,  Al manya’ da  ve  Eur o Böl gesi’ nde PMI  veril eri  ve A. B. D.’ de Ar al ı k ayı  i nşaat 

har camal arı ve Ocak ayı I SM imal at veril eri açı kl anacak.  
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Vadeli İ şl em ve Opsi yon Pi yasası ( Vİ OP)  

PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 31/01/2014
SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
F_AKBNK0214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 5.75 0.00 0 0 0.00 47 0
F_EREGL0214S1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 2.90 0.00 0 0 0.00 1 0
F_GARAN0214S0 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 6.05 -0.99 1 1 599.00 54 1
F_ISCTR0214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 4.79 0.00 0 0 0.00 1 0
F_THYAO0214S1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10 7.10 0.00 0 0 0.00 52 0
F_TUPRS1214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.65 41.65 0.00 0 0 0.00 2 0
F_VAKBN0214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54 3.54 0.00 0 0 0.00 14 0

KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI
SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
F_XAUTRY0214S0 90.30 90.005 92.20 91.52 91.047 92.06 90.56 1.66 37 86 783,005.00 300 -12
F_XAUTRY0414S0 92.00 91.90 93.50 92.50 92.642 92.94 91.82 1.22 16 18 166,755.00 165 -1
F_XAUTRY0614S0 93.50 93.00 94.50 94.50 93.853 93.855 96.00 -2.23 6 7 65,697.00 20 1
F_XAUUSD0214S0 1,242.00 1,238.50 1,254.20 1,246.30 1,246.73 1,246.15 1,242.45 0.30 418 3,956 11,242,620.63 4,481 -164
F_XAUUSD0414S0 1,239.50 1,239.00 1,253.50 1,244.50 1,245.36 1,246.60 1,248.30 -0.14 13 37 105,035.94 514 8
F_XAUUSD0614S0 1,245.00 1,245.00 1,250.00 1,250.00 1,247.50 1,247.50 1,247.30 0.02 2 2 5,687.35 30 0

DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI
SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
F_EURUSD0314S0 1.3552 1.3486 1.3563 1.3490 1.3513 1.3496 1.3575 -0.58 145 2,101 6,471,712.04 3,337 -186
F_EURUSD0614S0 1.3550 1.3500 1.3550 1.3500 1.3518 1.3518 1.3673 -1.13 5 5 15,407.37 253 -2
F_EURUSD1214S0 1.3520 1.3500 1.3520 1.3500 1.3510 1.3510 1.3620 -0.81 2 2 6,159.21 100 0
F_TRYEUR0214S0 3.0805 3.0640 3.1285 3.0880 3.0900 3.0885 3.0770 0.37 127 3,070 9,486,162.50 32,594 -220
F_TRYEUR0414S0 3.1355 3.1200 3.1745 3.1380 3.1427 3.1440 3.1305 0.43 31 236 741,666.00 17,385 -28
F_TRYEUR0614S0 3.1520 3.1515 3.2190 3.1660 3.1854 3.1935 3.2100 -0.51 14 14 44,596.00 226 -1
F_TRYEUR1214S0 3.3300 3.3300 3.3600 3.3300 3.3346 3.3485 3.3245 0.72 15 40 133,385.00 361 2
F_TRYUSD0214S0 2.2795 2.2620 2.3125 2.2900 2.2897 2.2895 2.2680 0.95 4,509 58,854 134,757,310.00 133,993 1,128
F_TRYUSD0414S0 2.3080 2.3010 2.3480 2.3290 2.3208 2.3280 2.3030 1.09 253 10,098 23,435,670.00 17,551 4,042
F_TRYUSD0614S0 2.3510 2.3430 2.3750 2.3600 2.3621 2.3695 2.3465 0.98 38 109 257,467.00 1,164 25
F_TRYUSD1214S0 2.4630 2.4625 2.4990 2.4710 2.4805 2.4770 2.4500 1.10 28 119 295,181.50 2,467 -19

ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI
SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
F_XU0300214S0 76.200 74.550 76.500 75.575 75.586 75.525 76.475 -1.24 34,114 193,766 1,464,604,905.00 225,623 -6,959
F_XU0300414S0 76.200 74.800 77.000 75.900 75.797 75.775 76.850 -1.40 368 960 7,276,527.50 2,274 39
F_XU0300614S0 76.500 75.100 76.600 76.425 76.000 75.850 76.000 -0.20 13 13 98,800.00 167 4
F_XU0301214S0 79.025 77.650 79.025 78.675 78.276 78.575 79.200 -0.79 152 458 3,585,027.50 522 431

ENDEKS OPSİYON PAZARLARI
SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ
ALIM (CALL) OPSİYONLARI

O_XU030E0214C74.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 3.16 -1.90 0 0 0.00 0.00 1 0
O_XU030E0214C84.000S0 0.37 0.14 0.37 0.14 0.26 0.26 0.59 -55.93 2 2 16,800.00 51.00 60 0

SATIM (PUT) OPSİYONLARI
O_XU030E0214P70.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.70 -18.57 0 0 0.00 0.00 1 0
O_XU030E0214P74.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 1.53 16.34 0 0 0.00 0.00 152 0
O_XU030E0214P76.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 2.50 10.40 0 0 0.00 0.00 52 0

Kaynak : VİOP
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Takvi m 

Ül ke Saat ( TSİ) Veri/ geli şme I NG t ahmi ni  Pi yasa bekl enti si Önceki veri  

3 Şubat Pazart esi  

Tür ki ye 10: 00 Ocak ayı TÜFE ( aylı k %/ YY %)  1. 53/ 7. 28 1. 6/ 7. 7 0. 46/ 7. 4 
 10: 00 Ocak ayı ÜFE  (aylı k %/ YY %)  -/- -/- 1. 11/ 6. 97 
A. B. D.  - Ocak ayı t aşıt satı şl arı ( SAAR, milyon)  15. 6 15. 55 15. 3 
 17: 00 Ar al ı k ayı i nşaat harcamal arı (aylı k %)  0. 4 0. 4 1. 0 
 17: 00 Ocak ayı I SM i mal at 57. 0 56. 2 57. 0 
Eur o Böl gesi  11: 00 Ocak ayı PMI i mal at 53. 9 - 53. 9 
Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI i mal at 56. 3 - 56. 3 
Güney Afri ka 11: 00 Ocak ayı Kasi go PMI  - - 49. 9 
Br ezil ya 14: 00 Ocak ayı PMI i mal at 51. 0 - 50. 5 

4 Şubat Salı 

A. B. D.  15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker’i n konuş ması     
 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri (aylı k %)  -1. 2 -0. 2 1. 8 
 17: 30 Chi cago Fed Başkanı Evans’ ı n konuş ması     
Eur o Böl gesi  12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( aylı k %/ YY %)  0. 2/-0. 8 -/- -0. 1/-1. 2 

5 Şubat Çarşa mba 

A. B. D.  14: 00 Haft alı k konut kredi si başvur ul arı (%)  - - -0. 2 
 15: 15 Ocak ayı özel sekt ör i sti hdam deği şi mi  veri si (bi n) 190 192. 5 238. 2 
 17: 00 Ocak ayı I SM hi zmetl er 53. 5 53. 9 53 
 19: 30 Phil adel phi a Fed Başkanı Pl osser’ i n konuş ması     
 20: 40 Atl ant a Fed Başkanı Lockhart’ı n konuş ması     
Eur o Böl gesi  11: 00 Ocak ayı PMI bi rl eşi k 53. 2 - 53. 2 
Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI hi zmetl er 53. 6 - 53. 6 
Pol onya - Mer kez Bankası f ai z kar arı ( %)  2. 5 2. 5 2. 5 
Br ezil ya 16: 30 Haft alı k ser maye akı mı veri si  - - - 

6 Şubat Perşe mbe 

A. B. D.  15: 30 Haft alı k i şsi zli k maaşı başvur ul arı (bi n) 299. 1 - 348 
 00: 30 Bost on Fed Başkanı Rosengr en’i n konuş ması     
Eur o Böl gesi  14: 45 ECB f ai z kar arı ( %)  0. 25 0. 25 0. 25 
 15: 30 ECB Başkan’ ı Dr aghi’ ni n ECB t oplantı sı sonr ası değerl endi r mel eri     
Al manya 13: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri (aylı k %)  0. 4 - 2. 1 

7 Şubat Cuma  

A. B. D.  15: 30 Ocak ayı t arı m dı şı i sti hdam deği şimi  veri si (bi n) 140 180 74 
 15: 30 Ocak ayı i şsi zli k oranı ( %)  6. 5 6. 7 6. 7 
Çi n 03: 45 Ocak ayı HSBC PMI hi zmetl er - - 50. 9 
YY: Yıl dan yıl a     ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe     MA: Mevsi msel  et kil erden arı ndırıl mı ş     SAAR: Mevsi msel et kil erden arı ndırıl mı ş yıllık oran 
Kaynak: TCMB, I NG, Thomson Reut ers, Bl oomber g 
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AÇI KLAMA 

“ Bur ada yer  al an yatırı m bi l gi,  yor um ve  t avsi yel er  yatırım danı ş manl ı ğı  kapsamı nda  değil di r.  Yatırı m danı ş manl ı ğı hi z meti;  ar acı 

kur uml ar,  portf öy  yöneti m şi rketl eri,  mevduat  kabul  et meyen bankal ar  il e müşt eri  ar ası nda imzal anacak  yatırı m danı ş manl ı ğı  sözl eş mesi  

çerçevesi nde sunul makt adır.  Bur ada yer  al an yor um ve  t avsi yel er,  yor um ve  t avsi yede bul unanl arı n ki şi sel  gör üşl eri ne dayanmakt adır. 

Bu  gör üşl er  mal i  dur umunuz  i le  ri sk  ve  geti ri  t erci hl eri ni ze uygun  ol mayabilir.  Bu  nedenl e,  sadece  bur ada  yer  al an bi l gil ere  dayanıl ar ak 

yatırı m kar arı veril mesi  bekl ent il eri ni ze uygun sonuçl ar doğurmayabilir. 

I NG Özel  Bankacılı k Yatırı m St r at ejil eri  Böl ümü  t ar afı ndan sadece bi l gi  amaçl ı  ol ar ak  hazırl anmı ş  ol an bu  r apor,  hi ç bi r  şekil de bi r 

yatırı m öneri si  veya her hangi  bi r  yatırı m ar acı nı n doğr udan  al ı mı na veya  satı mı na dai r  bi r  t eklif  veya r ef er ans  ol ar ak al ı nma mal ı dır. 

Geç mi ş  perf or mans,  t aki p eden  dönem i çi n bi r  göst er ge değil di r.  Bu  r apor da sunul an bil gil eri n yayı m t ari hi  i ti barı yl a yanl ı ş/ yanıltıcı 

ol ma ması na özen göst eril mi ş  ol ması na kar şı n,  I NG BANK bil gil eri n doğr u ve  t am ol masından sor uml u değil di r.  Bu  r apor da yer  al an 

bil gil er  her hangi  bi r  uyarı  yapıl madan deği şebilir.  I NG BANK ve  kur um çal ı şanl arı  bu  rapor da  sunul an bi l gil eri n kul l anıl ması ndan 

kaynakl anabil ecek  her hangi  bir  doğr udan ve/ veya dol ayl ı  zar ar dan öt ür ü hi çbi r  şekil de sor uml ul uk  kabul  et me mekt edi r.  Telif  hakkı 

sakl ı dır,  her hangi  bi r  amaçl a I NG BANK’ ı n i zni  ol madan rapor un t ama mı  veya bi r  kı smı  başka  bi r  yer de yeni den yayı ml anamaz, 

dağıtı mı  yapıl amaz.  Tü m hakkı  sakl ı dır.  Bu  r apor da açı k  kaynak  bel i rtil memi ş  ol sa da,  yer  al an bazı  değerl endi r mel er  ve  öngör ül er  daha 

önce I NG BANK Ekonomi k  Ar aştır mal ar  Gr ubu  ve/ veya I NG Fi nanci al  Mar ket s  Research r aporl arı nda yer  al mı ş  ol abilir.  ING BANK,  bu 

rapor un Türki ye’ de yayı ml anması ndan sor uml udur.” 
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