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Tahvil:     

 %3.14’ten %3.17’ye yükselen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin yönü 
açısından bugün A.B.D.’de açıklanacak sanayi üretimi verisi önemli olacak. 
USD/TRY kurundaki gerilemenin de etkisiyle dün yurt içinde tahvil faizleri 
gerilerken, 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 800 baz puanda 
bulunuyor.    

Döviz:  

 Bugün A.B.D.’de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Almanya’da da ZEW 
anketi açıklanacak. EUR/USD paritesi 50 günlük basit hareketli 
ortalamasının olduğu 1.1585 seviyesinde hareket ederken, 100 günlük 
basit hareketli ortalamanın olduğu 1.1627 direncinin güçlü olabileceğini 
düşünüyoruz. 1.1550 ise ilk destek olarak öne çıkıyor. USD/TRY kurunun 
5.80 seviyesinin hangi tarafında kapanış yapacağı önemli. Üzerinde 
kapanışlar olması 5.85 direncini gündeme getirebilir. 5.80 seviyesinin 
altında tutunması halinde ise 5.7650 desteği izlenecek.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 98,150, 97,500 ve 97,000 puan destek; 99,000, 
99,560 ve 100,180 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 US$ 1,227 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,224 ve US$ 1,220 
destek, US$ 1,233 ve US$ 1,237 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100 98,631.27 2.04 -14.48
BIST-30 122,901.85 2.15 -13.52
BIST Bankacılık 117,154.14 4.99 -31.64
FTSE 100 EOD 7,029.22 0.48 -8.57
XETRA DAX 11,614.16 0.78 -10.09
Dow Jones 25,250.55 -0.35 1.66
S&P 500 2,750.79 -0.59 2.89
Altın 1,226.54 0.74 -5.85
* Yılbaşından bu yana 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.7823 -1.51
EUR/TRY 6.7076 -1.15
EUR/USD 1.1577 0.13
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 25.32 26.60

Gösterge Eurobond - Oca 2030 8.000

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 (%) 24.01
Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

      

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

A.B.D. 16:15 Eylül ayı sanayi üretimi (aylık %) 0.3 0.2 0.4

 16:15 Eylül ayı kapasite kullanım oranı - 78.2 78.1

Almanya 12:00 Ekim ayı ZEW cari durum endeksi - 76

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. tahvil faizleri, kasırganın da etkisiyle beklentinin altında kalan perakende satışlar verisine ve Suudi Arabistan ile Batılı ülkeler 
arasındaki gerginliğe karşın yükseldi. %3.14’ten %3.17’ye yükselen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin yönü açısından bugün A.B.D.’de 
açıklanacak sanayi üretimi verisi önemli olacak.   

%0.504 seviyesindeki Almanya’nın 10 yıllık tahviline ise gün ortasında Almanya’da açıklanacak ZEW anketi yön verebilir.  

USD/TRY kurundaki gerilemenin de etkisiyle dün yurt içinde tahvil faizleri gerilerken, 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 800 
baz puanda bulunuyor.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1577, USD/TRY kuru 5.8000, sepet ise 6.2580 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Dün A.B.D.’de açıklanan perakende satışlar verisi beklentiyi karşılayamadı. Veri sonrasında EUR/USD paritesinin geçici olarak yükselse 
de, İtalya’nın bütçe planına ilişkin devam eden endişeler ve Almanya’da Merkel’in/CSU’nun Bavyera yenilgisi EUR’da baskı yarattı.  

Bugün A.B.D.’de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Almanya’da da ZEW anketi açıklanacak.  

EUR/USD paritesi 50 günlük basit hareketli ortalamasının olduğu 1.1585 seviyesinde hareket ederken, 100 günlük basit hareketli 
ortalamanın olduğu 1.1627 direncinin güçlü olabileceğini düşünüyoruz. 1.1550 ise ilk destek olarak öne çıkıyor.  

USD/TRY kurunun 5.80 seviyesinin hangi tarafında kapanış yapacağı önemli. Üzerinde kapanışlar olması 5.85 direncini gündeme 
getirebilir. 5.80 seviyesinin altında tutunması halinde ise 5.7650 desteği izlenecek.  

USDTRY için Destek: 5.7650-5.7380-5.7200     Direnç: 5.8200-5.8500-5.8700 

EURUSD için Destek: 1.1550-1.1530-1.1500     Direnç: 1.1585-1.1627-1.1640 

 

 

Görüş:  

Dün yaklaşık %2 artarak 98,631.27 puandan kapanan BIST-100 endeksinde 98,150, 97,500 ve 97,000 puan destek; 99,000, 99,560 ve 
100,180 puan ise direnç seviyeleri.  

Artan politik gerginliğin de desteği altının ons fiyatı US$ 1,227 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatında US$ 1,224 ve US$ 1,220 
destek, US$ 1,233 ve US$ 1,237 ise direnç seviyeleri. 
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Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 
beklentisi Önceki veri 

16 Ekim Salı 
A.B.D. 16:15 Eylül ayı sanayi üretimi (aylık %) 0.3 0.2 0.4 
 16:15 Eylül ayı kapasite kullanım oranı  - 78.2 78.1 
Euro Bölgesi 12:00 Ağustos ayı dış ticaret dengesi (€ milyar) 14392 - 12755.9 
Almanya 12:00 Ekim ayı ZEW cari durum endeksi  - 76 
17 Ekim Çarşamba 
AB 20:00 AB liderleri toplanacak    
A.B.D. 15:30 Eylül ayı konut başlangıçları (bin kişi) - 1210 1282 
 15:30 Eylül ayı inşaat izinleri (aylık %) - 2.1 -4.1 
 21:00 Fed toplantı tutanakları yayımlanacak.    
Euro Bölgesi 12:00 Eylül ayı TÜFE (aylık %/YY %) 0.5/2.1 -/- 0.5/2.1 
İngiltere 11:30 Eylül ayı TÜFE (aylık %/YY %) 0.1/2.5 /- 0.7/2.7 
18 Ekim Perşembe 
A.B.D. 15:30 Fed’den Bullard’ın konuşması    
 15:30 Ekim ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü - 20 22.9 
AB - AB liderler toplantısı    
19 Ekim Cuma 
A.B.D. 17:00 Eylül ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - -0.9 0.0 
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”. 

 


