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Tahvil:     

 Bugün Hazine, 15 Ocak 2020 vadeli kuponsuz ve 10 Ocak 2024 vadeli 
TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerini düzenleyecek.  

Döviz:  

 Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesi TL’ye olumlu yansırken, 
gün içinde küresel piyasa hareketleri, Hazine ihaleleri ve olası jeopolitik 
haber akışı takip edilecek. USD/TRY kurunun bugün 5.40-5.50 bandı içinde 
hareket edeceğini düşünüyoruz. İngiltere Parlamentosu’nda akşam 
saatlerinde yapılacak Brexit anlaşmasına ilişkin oylama günün en 
merakla beklenen gelişmeleri arasında. Başbakan May’in oylamayı 
kaybedeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, 1.29 seviyesindeki 
GBP/USD paritesinde 1.2820 destek, 1.2960 da ilk direnç olarak 
söylenebilir. EUR/USD paritesinde ise 1.1430 desteğini ve  1.1515 direncini 
önemsiyoruz. 

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 91,350, 90,750 ve 90,400 puan destek; 92,550, 
93,150 ve 93,700 puan ise direnç seviyeleri.  

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,290 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,286 ve US$ 
1,277 destek, US$ 1,293 ve US$ 1,298 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.4336 -0.34
EUR/TRY 6.2423 -0.19
EUR/USD 1.1474 0.06
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 17.61 18.39

Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.768

MB O/N borçlanma faizi (%) 22.50
MB haftalık repo ihale faizi (%) 24.00
MB O/N borç verme faizi (%) 25.50
MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 24.00
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100** 92,053.84 0.40 0.86
BIST-30 115,741.37 0.51 1.22
BIST Bankacılık 117,942.76 1.80 0.17
FTSE 100 EOD 6,855.02 -0.91 1.89
XETRA DAX 10,855.91 -0.29 2.81
Dow Jones 23,909.84 -0.36 2.50
S&P 500 2,582.61 -0.53 3.02
Altın 1,291.69 0.33 0.70
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.69, 2018 sonu değeri 6.65. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 0.94, 2018 sonu 
değeri 0.94 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 
 

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

Türkiye - Hazine, 15 Ocak 2020 vadeli kuponsuz ve 10 Ocak 2024 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerini düzenleyecek. 

A.B.D. 16:30 Ocak ayı Empire imalat - 10 10.9

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:  

Bugün Hazine, 15 Ocak 2020 vadeli kuponsuz ve 10 Ocak 2024 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerini düzenleyecek. Ocak’ta toplam 
6.4 milyar TL’lik iç borç itfasına karşılık Hazine, düzenleyeceği 3 ihale ile toplam 6.1 milyar TL’lik borçlanma yapmayı planlıyor. 
Rekabetçi olmayan tekliflerin ne kadarının karşılanacağı, ihalelere gelecek talep ve ihalelerde oluşacak faiz izlenecek.    

Dün erken saatlerde A.B.D. tahvil faizleri, Çin’de ithalatın Aralık’ta yıldan yıla %7.6 gerilemesi ve Euro Bölgesi’nde Kasım’da sanayi 
üretiminin beklenilenden daha fazla gerilemesi üzerine düşmüştü. Ancak sonrasında A.B.D. Başkanı Trump’ın, hükümetin kısmen 
kapalı olması nedeniyle ulusal acil durum ilan etmeyi düşünmediğine dair yorumlar ve Fed üyesi Clarida’nın ekonomide durgunluk 
öngörmediğini söylemesi risk iştahını artırdı ve A.B.D. tahvil faizleri yükseldi. Dün %2.71’den kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi bu 
sabah %2.7160 seviyesinde bulunuyor. 

Gün içinde A.B.D.’de Ocak ayı Empire imalat ve Aralık ayı ÜFE verileri açıklanacak.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1480, USD/TRY kuru 5.4570, sepet ise 5.8660 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesi TL’ye olumlu yansırken, gün içinde küresel piyasa hareketleri, Hazine ihaleleri ve olası 
jeopolitik haber akışı takip edilecek. USD/TRY kurunun bugün 5.40-5.50 bandı içinde hareket edeceğini düşünüyoruz.    

İngiltere Parlamentosu’nda akşam saatlerinde yapılacak Brexit anlaşmasına ilişkin oylama günün en merakla beklenen gelişmeleri 
arasında. Başbakan May’in oylamayı kaybedeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, ilerleyen günlerde ikinci oylamanın yapılıp 
yapılmayacağı ve 50. maddenin uzatılıp uzatılmayacağı kritik olacak.1.29 seviyesindeki GBP/USD paritesinde 1.2820 destek, 1.2960 
da ilk direnç olarak söylenebilir.   

Gün içinde A.B.D.’de açıklanacak Ocak ayı Empire imalat ve Aralık ayı ÜFE verilerinin izleneceği EUR/USD paritesinde, akşam 
saatlerindeki Brexit anlaşması oylaması EUR/GBP kanalı üzerinden EUR/USD paritesini de etkileyebilir. EUR/USD paritesinde 1.1430 
desteğini ve  1.1515 direncini önemsiyoruz.  

USDTRY için Destek: 5.4350-5.4200-5.4000     Direnç: 5.4800-5.5000-5.5200 

EURUSD için Destek: 1.1450-1.1430-1.1400     Direnç: 1.1490-1.1515-1.1540 

 

 

Görüş:  

Dün %0.4 artarak günü 92,053.84 puandan kapatan BIST-100 endeksinde 91,350, 90,750 ve 90,400 puan destek; 92,550, 93,150 ve 
93,700 puan ise direnç seviyeleri.  

Fed’in bu yıl faiz artırımına gitmeyebileceğine dair artan beklentiler altının ons fiyatını desteklemeye devam ederken, bugün İngiltere 
Parlamentosu’nda yapılacak Brexit anlaşması oylamasının reddedilmesi halinde altının ons fiyatı yükselebilir. Bu sabah US$ 1,290 
seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,286 ve US$ 1,277 destek, US$ 1,293 ve US$ 1,298 ise direnç seviyeleri. 
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BIST-100               2016               2017               2018 Son 5 Yıl Ortalaması Mevcut  
(14/01/2019) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.65 9.30 6.69 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.94 1.21 0.94 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.71 9.98 9.77 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.11 2.13 2.09 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.60 13.88 14.57 
Kaynak: Bloomberg 

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

15 Ocak Salı 
Türkiye - Hazine, 15 Ocak 2020 vadeli kuponsuz ve 10 Ocak 2024 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerini düzenleyecek.  
A.B.D. 16:30 Ocak ayı Empire imalat - 10 10.9 
 16:30 Aralık ayı ÜFE (aylık %) - -0.1 0.1 
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”. 

 


