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Tahvil:    

 Dün A.B.D.’de açıklanan Nisan ayı TÜFE artışının %0.1 ile %0.2 olan 

piyasanın ortalama beklentisinin altında gelmesi, A.B.D. tahvil faizlerinin 

gerilemesine neden oldu. 

 Yurt içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin bugün %13.50-13.75 bandında 

hareket etmesini bekliyoruz.  

Döviz:  

 Gün içinde A.B.D.’de açıklanacak Michigan Üniversitesi Güven Endeksi’nin 

dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Ancak ECB Başkanı Draghi’nin 

öğleden sonra yapacağı konuşma takip edilecek. 

 USD/TRY kurunun bugün ağırlıklı olarak yurt dışı gelişmelere bağlı yön 

bulması beklenebilir. USD/TRY kurunun haftayı 4.25 seviyesinin altında 

kapatıp kapatmayacağı önemli. EUR/USD paritesinde ise dün olduğu gibi 

bugün de 1.1840 desteği güçlü olabilir. Paritede önemsediğimiz direnç 

seviyesi 1.1950.  

 GBP/USD paritesinde 1.3480-1.3460 aralığının bugün için güçlü destek 

olacağını düşünüyoruz.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 102,000, 101,500 ve 101,000 puan destek; 103,000, 

103,500 ve 104,000 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,320 seviyesindeki altının ons fiyatında, US$ 1,317 seviyesi 

ile US$ 1,314 seviyesi destek; US$ 1,322 ve US$ 1,326 ise direnç seviyeleri. 

 

 

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 102,380.68 1.59 -11.23 

BIST-30 125,886.10 1.74 -11.42 

BIST Bankacılık 148,957.72 3.36 -13.08 

FTSE 100 EOD 7,700.97 0.50 0.17 

XETRA DAX 13,022.87 0.62 0.81 

Dow Jones 24,739.53 0.80 -0.39 

S&P 500 2,723.07 0.94 1.85 

Altın 1,321.01 0.66 1.40 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 4.2374 -1.15 

EUR/TRY 5.0500 -0.67 

EUR/USD 1.1901 0.43 

Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 15.43 15.87 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 6.928  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 13.50 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

 

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

A.B.D. 17:00 Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 98.4 98 98.8 

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:  

Dün A.B.D.’de açıklanan Nisan ayı TÜFE artışının %0.1 ile %0.2 olan piyasanın ortalama beklentisinin altında gelmesi, A.B.D. tahvil 

faizlerinin gerilemesine neden oldu. Çarşamba gününü %3.0 seviyesinden kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah %2.96 

seviyesinin hemen altında bulunuyor.  

Bugün A.B.D.’de açıklanacak Michigan Üniversitesi Güven Endeksi dışında küresel piyasalarda öne çıkan bir veri bulunmuyor.   

Yurt içinde Çarşamba günü Cumhurbaşkanı liderliğinde ekonomi heyetinin toplanmasının ardından dün de TCMB, BDDK ve SPK 

Başkanları ile Hazine Müsteşarı’nın bir araya gelmesi piyasalarca olumlu bulundu.  

10 yıllık tahvilin bileşik faizinin bugün %13.50-13.75 bandında hareket etmesini bekliyoruz.   

   

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1893, USD/TRY kuru 4.2670, sepet ise 4.6730 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün gelişmekte olan ülke piyasalarındaki nispeten ılımlı hava ve TCMB, BDDK ve SPK Başkanları ile Hazine Müsteşarı’nın bir araya 

gelmesi, TRY’nin son günlerdeki hızlı değer kaybının bir kısmını daha geri kazanmasını sağladı. Çarşamba günü 4.38 seviyesine 

yaklaşan USD/TRY kuru, bu sabah 4.27 seviyesine yakın seyrediyor.  

Gün içinde A.B.D.’de açıklanacak Michigan Üniversitesi Güven Endeksi’nin dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. Ancak ECB Başkanı 

Draghi’nin öğleden sonra yapacağı konuşma takip edilecek. 

USD/TRY kurunun bugün ağırlıklı olarak yurt dışı gelişmelere bağlı yön bulması beklenebilir.    

USD/TRY kurunun haftayı 4.25 seviyesinin altında kapatması önemli. EUR/USD paritesinde ise dün olduğu gibi bugün de 1.1840 desteği 

güçlü olabilir. Paritede önemsediğimiz direnç seviyesi ise 1.1950.  

Dünkü BoE toplantısında beklenildiği üzere faiz değişikliğine gidilmedi. Ancak piyasanın toplantı sonrasında verdiği tepkinin biraz fazla 

olduğu düşünülebilir, zira Ağustos ayında bir faiz artırımı gelebileceği olasılığını halen canlı görüyoruz. GBP/USD paritesinde 1.3480-

1.3460 aralığının bugün için güçlü destek olacağını düşünüyoruz.   

USDTRY için Destek: 4.2500-4.2375-4.2210     Direnç: 4.2730-4.2860-4.3000 

EURUSD için Destek: 1.1840-1.1800-1.1780     Direnç: 1.1920-1.1950-1.1980 

 

 

Görüş:  

Dün yaklaşık %1.6 artan BIST-100 endeksinde 102,000, 101,500 ve 101,000 puan destek; 103,000, 103,500 ve 104,000 puan ise direnç 

seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,320 seviyesindeki altının ons fiyatında, US$ 1,317 seviyesi ile US$ 1,314 seviyesi destek; US$ 1,322 ve US$ 1,326 ise 

direnç seviyeleri.  

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini 
Piyasa 

beklentisi 
Önceki veri  

11 Mayıs Cuma 

A.B.D. 17:00 Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 98.4 98 98.8 

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

