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Tahvil:     

 A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişin şimdilik durduğu gözleniyor. Bunun 
nedeni olarak hem önemli teknik seviyelere gelinmesi hem de A.B.D.-Çin 
arasındaki ticaret gerginliği ve Brexit ile ilgili endişeler gösterilebilir. 

 10 yıllık tahvilin bileşik faizi %18.65’ten %19’a yükseldi. Son bir haftanın 
kapanışlarına bakıldığında, faizin %18.64’ün altına inemediği görülüyor.   

Döviz:  

 Bugün EUR/USD paritesinde 1.1760 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. 
Paritenin 1.1830 direncinde zorlanabileceğini düşünüyoruz.  

 Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması sonrasında USD/TRY kuru 6.13-
6.38 bandında dalgalandı ve kapanışı 6.20 seviyesinin altından 
gerçekleştirdi. Günün büyük kısmında USD/TRY kurunun 6.20-6.30 
bandında hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bu bandın dışına çıkılması 
durumunda kritik gördüğümüz direnç seviyesi 6.35.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 95,500, 94,900 ve 94,500 puan destek; 96,600, 
97,000 ve 97,400 puan ise direnç seviyeleri. 

Altın:  

 US$ 1,210 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,206 ve US$ 
1,201 destek, ‘’US$ 1,212 ve US$ 1,214 ise direnç seviyeleri.  
 

 

 
 

 
Kapanış 

Günlük 
Değişim 

(%)

YBY*     
Değişim 

(%)
BIST-100 96,121.10 -0.50 -16.66
BIST-30 118,751.49 -0.52 -16.44
BIST Bankacılık 102,377.80 -2.77 -40.26
FTSE 100 EOD 7,367.32 0.49 -4.17
XETRA DAX 12,326.48 0.88 -4.58
Dow Jones 26,656.98 0.95 7.33
S&P 500 2,930.75 0.78 9.62
Altın 1,206.76 0.26 -7.37
* Yılbaşından bu yana 

 
 

  

Seviye

Günlük 
değişim 

(%)
USD/TRY 6.1810 -1.02
EUR/TRY 7.3009 0.10
EUR/USD 1.1775 0.88
Yurt içi gösterge tahvil (2 yıl, %) Basit Bileşik

Bir gün önceki kapanış 24.07 25.40

Gösterge Eurobond - Oca 2030 7.921

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. 16:45 Eylül ayı Markit PMI imalat - 55 54.7

Euro Bölgesi 11:00 Eylül ayı Markit PMI - 54.5 54.6

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:  

A.B.D.’de arka arkaya güçlü gelen veriler, Fed’in bu yıl ve gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceğini, 26 Eylül’deki Fed toplantısı 
sonrasında yapılacak açıklamaların bir öncekine göre daha sıkı para politikası taraftarı ifadeler içerebileceğini düşündürdü ve A.B.D. 
tahvil faizleri yükseldi. Tahvil faizlerindeki yükselişte şirketlerin yüklü tahvil ihraçlarının da payı vardı.  

Ancak A.B.D. tahvil faizlerindeki yükselişin şimdilik durduğu gözleniyor. Bunun nedeni olarak hem önemli teknik seviyelere gelinmesi 
hem de A.B.D.-Çin arasındaki ticaret gerginliği ve Brexit ile ilgili endişeler gösterilebilir. 

Dün %3.0780’den kapanan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah da aynı seviyede bulunuyor. Bugün A.B.D.’de ve Euro Bölgesi’nde 
PMI verileri yayımlancak.  

Dün yayımlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında USD/TRY kuru geniş bant aralığında dalgalanırken, 10 yıllık tahvilin bileşik 
faizi %18.65’ten %19’a yükseldi. Son bir haftanın kapanışlarına baktığımızda 10 yıllık tahvilin bileşik faizini %18.64’ün altına inemediğini 
görüyoruz.    

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1785, USD/TRY kuru 6.2650, sepet ise 6.8300 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Risk algısındaki dengelenmeye bağlı olarak USD’nin, G10 ve bazı gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında nispeten zayıf kaldığı 
gözleniyor. A.B.D.’de bugün açıklanacak Eylül ayı PMI imalat verisinin güçlü gelmesini bekliyoruz, ancak gelecek haftaki Fed 
toplantısından faiz artırımı geleceği beklentisi bütünüyle fiyatlara girdiği için bugünkü verinin USD üzerinde önemli bir etkisi olacağını 
düşünmüyoruz.   

Euro Bölgesi’nde açıklanacak Eylül ayı PMI verileri ise yönünü aşağı çevirebilir, ancak bu verinin de EUR üzerindeki etkisinin sınırlı olması 
beklenebilir. 

Bugün EUR/USD paritesinde 1.1760 seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Paritenin 1.1830 direncinde zorlanabileceğini düşünüyoruz.  

Yeni Ekonomi Programı’nın açıklanması sonrasında USD/TRY kuru 6.13-6.38 bandında dalgalandı ve kapanışı 6.20 seviyesinin altından 
gerçekleştirdi. Günün büyük kısmında USD/TRY kurunun 6.20-6.30 bandında hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bu bandın dışına 
çıkılması durumunda kritik gördüğümüz direnç seviyesi 6.35.   

USDTRY için Destek: 6.2000-6.1700-6.1400     Direnç: 6.2800-6.3000-6.3500 

EURUSD için Destek: 1.1760-1.1730-1.1700     Direnç: 1.1830-1.1850-1.1870 
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Görüş:  

Dün %0.50 azalarak 96,121.10 puandan günü tamamlayan BIST-100 endeksinde 95,500, 94,900 ve 94,500 puan destek; 96,600, 
97,000 ve 97,400 puan ise direnç seviyeleri.  

Bu sabah US$ 1,210 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,206 ve US$ 1,201 destek, US$ 1,212 ve US$ 1,214 ise direnç 
seviyeleri.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

21 Eylül Cuma 
A.B.D. 16:45 Eylül ayı Markit PMI imalat - 55 54.7 
Euro Bölgesi 11:00 Eylül ayı Markit PMI - 54.5 54.6 
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”. 

 


