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Tahvil:     

 Avrupa Komisyonu’nun İtalya’nın 2019 bütçe taslağının AB bütçe 
kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtmesi, İtalyan tahvillerinde satış 
görülmesine yol açarken, İtalya’nın ve Almanya’nın 10 yıllık tahvilleri 
arasındaki getiri farkı son 5.5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yurt içinde 
ise tahvil faizlerinde gerileme yaşanırken, 2 yıllık ve 10 yıllık tahviller 
arasındaki getiri farkı 862 baz puandan 752 baz puana geriledi. Getiri 
farkının bugün 730-770 baz puan aralığında kalacağını düşünüyoruz.   

Döviz:  

 Bu sabah 1.1430 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde 1.1400-
1.1380 destek aralığı önem taşıyor. A.B.D.’de Eylül ayı ikinci el konut 
satışları verisi dışında önemli bir veri akışının bulunmadığı bugün, öne 
çıkan ilk direnç olarak 1.1470’i söyleyebiliriz. 

 Bugün USD/TRY kurunda ilk destek ve dirençler 5.60 ve 5.65. TL’nin bugün 
ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket 
edeceğini düşünüyoruz.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 97,000, 96,550 ve 96,000 puan destek; 97,900, 
98,400 ve 98,900 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 US$ 1,224 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,220 ve US$ 
1,218 destek, US$ 1,229 ve US$ 1,233 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100 97,453.96 -1.55 -15.50
BIST-30 121,278.33 -1.64 -14.66
BIST Bankacılık 117,651.11 -2.65 -31.35
FTSE 100 EOD 7,026.99 -0.39 -8.60
XETRA DAX 11,589.21 -1.07 -10.28
Dow Jones 25,379.45 -1.27 2.18
S&P 500 2,768.78 -1.44 3.56
Altın 1,225.01 0.22 -5.97
* Yılbaşından bu yana 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.6405 1.13
EUR/TRY 6.4609 0.64
EUR/USD 1.1452 -0.41
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 24.52 25.80

Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.836

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 

      

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

A.B.D. 17:00 Eylül ayı ikinci el konut satışları (aylık %) - -0.9 0.0

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:  

Avrupa Komisyonu’nun İtalya’nın 2019 bütçe taslağının AB bütçe kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtmesi, İtalyan tahvillerinde 
satış görülmesine yol açarken, İtalya’nın ve Almanya’nın 10 yıllık tahvilleri arasındaki getiri farkı son 5.5 yılın en yüksek seviyesine 
çıktı. 

A.B.D.’nin 10 yıllık tahvili dün %3.1750’den kapanırken, bu sabah %3.1800 seviyesinde. Önemli bir veri gündeminin bulunmadığı bugün 
A.B.D.’de Eylül ayı ikinci el konut satışları verisi açıklanacak.  

Yurt içinde ise tahvil faizlerinde gerileme yaşanırken, 2 yıllık ve 10 yıllık tahviller arasındaki getiri farkı 862 baz puandan 752 baz puana 
geriledi. Getiri farkının bugün 730-770 baz puan aralığında kalacağını düşünüyoruz.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1440, USD/TRY kuru 5.6270, sepet ise 6.0370 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

AB Komisyonu’nun İtalya’ya planladıkları hükümet harcamalarının çok yüksek olduğunu, tek seferlik ve konjonktür dalgası etkileri 
hariç yapısal açığın artacağını ve İtalya’nın kamu borcunun AB kurallarına uygun şekilde düşmeyeceğini belirtmesi EUR üzerinde baskı 
yarattı. Ancak İtalya konusunun ve bu konuda AB’nin vereceği tepkinin sürpriz olmaması EUR’nun kaybının çok sert olmasının önüne 
geçti.  

Bu sabah 1.1430 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesinde 1.1400-1.1380 destek aralığı önem taşıyor. A.B.D.’de Eylül ayı ikinci 
el konut satışları verisi dışında önemli bir veri akışının bulunmadığı bugün, öne çıkan ilk direnç olarak 1.1470’i söyleyebiliriz.     

Bugün USD/TRY kurunda ilk destek ve dirençlerin 5.60 ve 5.65 olduğunu söyleyebiliriz. TL’nin bugün ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke 
para birimlerine paralel hareket edeceğini düşünüyoruz.      

USDTRY için Destek: 5.6000-5.5800-5.5600     Direnç: 5.6500-5.6800-5.7000 

EURUSD için Destek: 1.1400-1.1380-1.1350     Direnç: 1.1470-1.1505-1.1535   

 

 

Görüş:  

Dün %1.55 azalan BIST-100 endeksinde 97,000, 96,550 ve 96,000 puan destek; 97,900, 98,400 ve 98,900 puan ise direnç seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,224 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,220 ve US$ 1,218 destek, US$ 1,229 ve US$ 1,233 ise direnç 
seviyeleri. 
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Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 
beklentisi Önceki veri 

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 



Günlük Strateji Notu’na üye olmak için lütfen tıklayın.                        
 4 

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”. 

 


