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Tahvil:     

 Bugün yurt içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizin %14.90-15.30 bant 
aralığında kalmasını bekliyoruz. Bu akşam yayımlanacak Fed’in 29-30 
Ocak toplantısına ilişkin tutanakları öncesinde A.B.D.’de tahvil faizlerinin 
gerilediği görülüyor.  

Döviz:  

 Bu akşam yayımlanacak Fed tutanakları öncesinde A.B.D.’de tahvil faizleri 
gerilerken, USD baskı altında kalarak değer kaybetti. A.B.D. Başkanı 
Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söylerken, görüşmelerin 
sonuca varması için daha önce belirlediği 1 Mart son tarihinin 
ötelenebileceğini tekrarladı. EUR/USD paritesinin 1.1365 direncinde 
zorlandığı dikkati çekerken, 1.1315 ise gün içi ilk destek olarak söylenebilir. 
USD/TRY kurunda 5.2715 desteğini gözlüyoruz. 5.31 ise önemsediğimiz 
direnç seviyesi.     

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 101,200, 100,700 ve 100,150 puan destek; 102,000, 
102,550 ve 103,130 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 Bu sabah US$ 1,342 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,339 ve US$ 
1,328 destek, US$ 1,347 ve US$ 1,351 ise direnç seviyeleri.    
 
 

 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 5.2803 -0.40
EUR/TRY 5.9928 0.04
EUR/USD 1.1340 0.28
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 17.90 18.68

Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.139

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** 101,742.14 0.01 11.47
BIST-30 128,172.24 0.00 12.09
BIST Bankacılık 132,743.77 0.45 12.75
FTSE 100 EOD 7,179.17 -0.56 6.70
XETRA DAX 11,309.21 0.09 7.11
Dow Jones 25,891.32 0.03 10.99
S&P 500 2,779.76 0.15 10.89
Altın 1,341.08 1.13 4.55
* Yılbaşından bu yana 
**Fiyat/Kazanç oranı 6.98, 2018 sonu değeri 6.24. 
Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı 1.03, 2018 sonu 
değeri 0.93 (Detayları sayfa 3’te görülebilir). 

 
 

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

A.B.D. 22:00 Fed’in 29-30 Ocak toplantısının tutanakları yayımlanacak.

Euro Bölgesi 18:00 Şubat ayı tüketici güveni - -7.7 -7.9

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:  

Dün düzenlediği iki ihale ile Şubat ayı borçlanma programını tamamlayan Hazine Müsteşarlığı, piyasadan öngörüsüne yakın borçlandı. 
İhalelere gelen talep açısından bir sıkıntı yaşanmazken, ihalenin ardından işlem hacminin sınırlı olduğu iki yıllık tahvilin ikincil piyasada 
satışla karşılaştığı görüldü. Genel olarak bakıldığında mevcut koşullar altında, Hazine’nin yurt içi ve yurt dışı borçlanmalarında Ocak-
Şubat aylarını talep ve faiz açısından başarılı geçirdiğini söyleyebiliriz.  

Bugün yurt içinde 10 yıllık tahvilin bileşik faizin %14.90-15.30 bant aralığında kalmasını bekliyoruz.    

Bu akşam yayımlanacak Fed’in 29-30 Ocak toplantısına ilişkin tutanaklar öncesinde A.B.D.’de tahvil faizlerinin gerilediği görülüyor.  

10 yıllık tahvil faizi %2.6660’tan %2.6430’a gerilerken, Fed tutanaklarında yetkililerin para politikasının görünümüne ilişkin 
değerlendirmeleri ve bilançonun nasıl şekillendirilmesine dair görüşleri merakla takip edilecek. Yatırımcılar diğer taraftan da devam 
etmekte olan A.B.D.-Çin arasındaki ticaret görüşmelerini izliyor.   

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1334, USD/TRY kuru 5.2890, sepet ise 5.6420 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Bu akşam yayımlanacak Fed tutanakları öncesinde A.B.D.’de tahvil faizleri gerilerken, USD de baskı altında kalarak değer kaybetti. Dün 
New York Fed Başkanı Williams da, faizlerin şu anda bulunduğu seviyeleri makul bulduğunu, ekonomik büyüme veya enflasyon 
beklenmedik bir şekilde hızlanmadığı sürece faiz artırımına ihtiyaç görmediğini söyledi. 

A.B.D. Başkanı Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söylerken, görüşmelerin sonuca varması için daha önce belirlediği 1 
Mart son tarihinin ötelenebileceğini tekrarladı.  

EUR/USD paritesinin 1.1365 direncinde zorlandığı dikkati çekerken, 1.1315 ise gün içi ilk destek olarak söylenebilir.    

USD/TRY kurunda 5.2715 desteğini gözlüyoruz. 5.31 ise önemsediğimiz direnç seviyesi.   

USDTRY için Destek: 5.2715-5.2550-5.2420     Direnç: 5.3100-5.3230 -5.3400 

EURUSD için Destek: 1.1315-1.1290-1.1260     Direnç: 1.1365-1.1390-1.1420 

 

 

Görüş:  

Dün 101,742.14 puanla yatay kapanan BIST-100 endeksinde 101,200, 100,700 ve 100,150 puan destek; 102,000, 102,550 ve 103,130 
puan ise direnç seviyeleri.  

USD’nin değer kaybına bağlı olarak altının ons fiyatı US$ 1,347 ile 2018 Nisan ayından beri en yüksek seviyesine çıktı. Bu sabah US$ 
1,342 seviyesindeki altının ons fiyatında US$ 1,339 ve US$ 1,328 destek, US$ 1,347 ve US$ 1,351 ise direnç seviyeleri. 
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BIST-100               2016               2017               2018 Son 5 Yıl Ortalaması Mevcut  
(19/02/2019) 

Fiyat/Kazanç (%) 9.27 9.17 6.24 9.24 6.98 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (%) 1.10 1.36 0.93 1.21 1.03 
Kar Marjı (%) 9.77 11.38 9.68 9.99 9.71 
Aktif Karlılık (%) 1.96 2.39 2.17 2.14 2.15 
Öz Sermaye Karlılığı (%) 12.71 15.44 14.86 13.90 14.78 
Kaynak: Bloomberg 

 

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

20 Şubat Çarşamba 
Türkiye 10:00 Şubat ayı tüketici güveni - - 58.2 
A.B.D. 22:00 Fed’in 29-30 Ocak toplantısının tutanakları yayımlanacak.    
Euro Bölgesi 18:00 Şubat ayı tüketici güveni - -7.7 -7.9 
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”. 

 


