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Tahvil:     

 Katar’ın Türkiye’ye US$ 15 milyarlık doğrudan yatırım yapacağı 

açıklaması TL’yi olumlu etkilerken, gözler saat 16:00’da başlayacak 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla 

gerçekleştireceği telekonferansa çevrilecek. 10 yıllık tahvilin bileşik 

faizinde %21 seviyesi kritik eşik. 

Döviz:  

 USD/TRY kurunda 5.70 desteğini izliyoruz. 5.90 ise ilk önemli direnç olarak 

söylenebilir. Çin ve A.B.D. arasında ticaret konulu yeni görüşmenin 

Ağustos sonunda yapılacağı haberi piyasalarda olumlu tepki bulurken, 

EUR/USD paritesi de yükselerek 1.1390 seviyesine yaklaştı. Bugün 

A.B.D.’de işsizlik maaşı başvuruları, Ağustos ayı Philadelphia Fed İş 

Dünyası Görünümü, Temmuz ayı konut satışları ve inşaat izinleri verileri 

açıklanacak. EUR/USD paritesinde gün içinde 1.1360 desteği güçlü olabilir. 

1.1430 ise öne çıkan ilk direnç.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 89,800, 89,150 ve 88,400 puan destek; 91,000, 

91,600 ve 92,450 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Altının ons fiyatında US$ 1,170 ve US$ 1,160 destek, US$ 1,185 ve US$ 

1,194 ise direnç seviyeleri  

 

 

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 90,262.95 -3.38 -21.74 

BIST-30 111,448.95 -3.26 -21.58 

BIST Bankacılık 97,112.91 -4.08 -43.33 

FTSE 100 EOD 7,497.87 -1.49 -2.47 

XETRA DAX 12,163.01 -1.58 -5.84 

Dow Jones 25,162.41 -0.54 1.31 

S&P 500 2,818.37 -0.76 5.42 

Altın 1,174.28 -1.62 -9.86 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 5.9655 -6.11 

EUR/TRY 6.7235 -6.70 

EUR/USD 1.1343 0.01 

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

Bir gün önceki kapanış 26.69 28.27 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 9.330  

MB O/N borçlanma faizi (%) 15.00 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 17.75 

MB O/N borç verme faizi (%) 18.00 

MB Ağırlıklı Ort Fon. Maliyeti (%) 17.92 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

     

 

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

Türkiye 16:00 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.  

 15:30 Ağustos ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü - 22 25.7 

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:  

Yurt içinde 2 yıllık tahvilin bileşik faizi %26.66’dan %28.27’ye yükselirken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise %22.69’dan %21.34’e geriledi. 

10 yıllık tahvil faizindeki gerilemede, BDDK’nın ve TCMB’nin adımlarının etkileri hissedildi.  

Katar’ın Türkiye’ye US$ 15 milyarlık doğrudan yatırım yapacağı açıklaması TL’yi olumlu etkilerken, gözler saat 16:00’da başlayacak 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferansa çevrilecek. 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde 

%21 seviyesi kritik eşik. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1375, USD/TRY kuru 5.8000, sepet ise 6.2050 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Çin ve A.B.D. arasında ticaret konulu yeni görüşmenin Ağustos sonunda yapılacağı haberi piyasalarda olumlu tepki bulurken, EUR/USD 

paritesi de yükselerek 1.1390 seviyesine yaklaştı. Bugün A.B.D.’de işsizlik maaşı başvuruları, Ağustos ayı Philadelphia Fed İş Dünyası 

Görünümü, Temmuz ayı konut satışları ve inşaat izinleri verileri açıklanacak. EUR/USD paritesinde gün içinde 1.1360 desteği güçlü 

olabilir. 1.1430 ise öne çıkan ilk direnç.  

BDDK ve TCMB adımları sonrasında TL kayıplarının bir kısmını geri alırken, Katar’ın Türkiye’ye US$ 15 milyarlık doğrudan yatırım 

yapacağı açıklaması TL’ye destek verdi ve USD/TRY kuru sabah erken saatlerde 5.70 seviyesine yaklaştı.  

Günün merakla beklenen gelişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştireceği telekonferanstan 

yansımalar olacak.   

USD/TRY kurunda 5.70 desteğini izliyoruz. 5.90 ise ilk önemli direnç olarak söylenebilir.   

USDTRY için Destek: 5.7000-5.6500-5.6000     Direnç: 5.8500-5.9000-6.0000 

EURUSD için Destek: 1.1360-1.1340-1.1315     Direnç: 1.1430-1.1460-1.1480 

 

 

Görüş:  

Dün %3.38 düşerek günü 90,262.95 puandan kapatan BIST-100 endeksinde 89,800, 89,150 ve 88,400 puan destek; 91,000, 91,600 ve 

92,450 puan ise direnç seviyeleri.  

Altının ons fiyatı US$ 1,160 seviyesini test ettikten sonra Çin heyetinin ticaret görüşmeleri için bu ay A.B.D.’ye gideceği haberiyle 

birlikte USD’nin kazanımlarını bir kısmını geri vermesinin, bir miktar kısa pozisyonların kapatılmasının ve fiziki alımların etkisiyle US$ 

1,178 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatında US$ 1,170 ve US$ 1,160 destek, US$ 1,185 ve US$ 1,194 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  

16 Ağustos Perşembe 

Türkiye 16:00 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir telekonferans gerçekleştirecek.  

A.B.D. 15:30 İşsizlik maaşı başvuruları (bin kişi) - 215 213 

 15:30 Ağustos ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü  22 25.7 

 15:30 Temmuz ayı konut başlangıçları (aylık %) - 7.4 -12.3 

 15:30 Temmuz ayı inşaat izinleri (aylık %) - 1.4 -0.7 

17 Ağustos Cuma 

Türkiye - S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.  

A.B.D. 17:00 Ağustos ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi - 98 97.9 

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

