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Tahvil:  

 A.B.D.’deki Anma Günü nedeniyle Pazartesi günkü tatil öncesinde tahvil 

piyasası bugün de erken kapanacak.  

 Bugün A.B.D.’de ilk çeyrek GSYH büyümesi,  dayanıklı mallar siparişleri ve 

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verileri açıklanacak. 

 Yurt içinde ise kabinede bir değişiklik olup olmayacağı izlenecek. Ekonomi 

yönetiminin yeniden tek elde toplanmasının değerlendirildiği yönündeki 

haberlerinin ardından piyasalar bu konuyu yakından takip edecek. Yeni 

bir haber yokluğunda ise yurt içi tahvil piyasasında düşük hacimli ve 

yatay bant aralığında işlemlerin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.  

Döviz:  

 İngiltere’deki parlamento seçimleri öncesinde Başbakan May’in partisi ile 

İşçi Partisi arasındaki farkın 5 puana indiğini gösteren anket sonucunun 

ardından GBP değer kaybetti. GBP/USD paritesinde 1.2820 seviyesi 

destek, 1.2935 ise ilk öne çıkan direnç. EUR/USD paritesinin ise bugün 1.12 

seviyesinden fazla uzaklaşmayacağını düşünüyoruz.  

 USD/TRY kuru şimdilik 3.55-3.58 bandına sıkışmış gibi görünüyor. 3.56 

desteği öne çıkarken, olası yukarı hareketlerde ise 3.5985 direnci 

gözlenecek.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde, 97,400, 97,000 ve 96,600 puan destek; 98,200 ve 

98,800 puan ise direnç seviyeleri.     

Altın:  

 Altının ons fiyatında US$ 1,258 ve US$ 1,255 seviyeleri destek; US$ 1,265 

ve US$ 1,268 ise direnç seviyeleri.  

  

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 97,712.94 -0.61 25.05 

BIST-30 120,102.63 -0.73 25.76 

BIST Bankacılık 167,150.90 -0.27 29.02 

FTSE 100 EOD 7,517.71 0.04 5.25 

XETRA DAX 12,594.26 -0.38 9.70 

Dow Jones 21,082.95 0.34 6.68 

S&P 500 2,415.07 0.44 7.87 

Altın 1,255.36 -0.22 9.02 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.5675 0.23 

EUR/TRY 4.0014 0.21 

EUR/USD 1.1204 -0.12 

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

Bir gün önceki kapanış 10.81 11.10 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.335  

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.25 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.00 

MB O/N borç verme faizi (%) 9.25 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB 

     

 

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

A.B.D. 16:30 1. çeyrek GSYH büyümesi (ÇÇ yıllıklandırılmış %) 1.0 0.9 0.7 

 16:30 Nisan ayı dayanıklı mallar siparişleri (aylık %/YY %) -1.8/0.0 -1.2/0.3 0.9/0 

 18:00 Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi - 97.5 97.7 

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:  

A.B.D.’deki Anma Günü nedeniyle Pazartesi günkü tatil öncesinde tahvil piyasası bugün de erken kapanacak. Tatile bağlı olarak tahvil 

piyasasında işlem hacminin dünden düşmeye başladığı gözlenirken, faizlerdeki gerileme de korundu. Bilindiği gibi Çarşamba akşamı 

yayımlanan Fed tutanaklarındaki ifadelerin hem faiz artırımları hem de bilançonun daraltılması konularında kademeli yaklaşımı işaret 

ettiği algısı, A.B.D. tahvil faizlerinde düşüşe neden olmuştu. 

Dün %2.2660’tan %2.2550’ye gerileyen A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, bu sabah %2.25 seviyesinin hemen altında bulunuyor.   

Bugün A.B.D.’de ilk çeyrek GSYH büyümesi,  Nisan ayı dayanıklı mallar siparişleri ve Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 

verileri açıklanacak. 

Yurt içinde ise kabinede bir değişiklik olup olmayacağı izlenecek. Ekonomi yönetiminin yeniden tek elde toplanmasının 

değerlendirildiği yönündeki haberlerinin ardından piyasalar bu konuyu yakından takip edecek. Yeni bir haber yokluğunda ise bugün 

yurt içi tahvil piyasasında düşük hacimli ve yatay bant aralığında işlemlerin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.  

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1212, USD/TRY kuru 3.5760,  sepet ise 3.7930 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

İngiltere’de 8 Haziran’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Başbakan May’in Muhafazakâr Partisi ile rakibi olan İşçi Partisi 

arasındaki farkın 5 puana indiğini gösteren anket sonucunun ardından GBP değer kaybetti. İngiltere’de beklentinin altında gelen 

büyüme verisi de GBP’deki değer kaybında rol oynadı. Çarşamba günü 1.30’lara yakın olan GBP/USD paritesi, bu sabah 1.2875 

seviyesinde bulunuyor. GBP/USD paritesinde 1.2820 seviyesi destek, 1.2935 ise ilk öne çıkan direnç. 

EUR/USD paritesi ise nispeten yatay bant aralığındaki hareketini sürdürüyor. EUR/USD paritesinin bugün A.B.D. verilerine göre hareket 

etmesini bekliyoruz. A.B.D. verilerinin beklentiyi karşılaması durumunda parite 1.1180 desteğinin altını deneyebilir. Ancak paritenin 

bugün 1.12 seviyesinden fazla uzaklaşmayacağını düşünüyoruz.    

USD/TRY kuru şimdilik 3.55-3.58 bandına sıkışmış gibi görünüyor. 3.56 desteği öne çıkarken, olası yukarı hareketlerde ise 3.5985 direnci 

gözlenecek.   

USDTRY için Destek: 3.5600-3.5560-3.5495     Direnç: 3.5800-3.5985-3.6100 

EURUSD için Destek: 1.1210-1.1180-1.1155     Direnç: 1.1245-1.1267-1.1295 

 

Görüş: 

BIST-100 endeksinde, 97,400, 97,000 ve 96,600 puan destek; 98,200 ve 98,800 puan ise direnç seviyeleri.  

Dünkü toplantıda bir araya gelen OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkeler, üretimin Haziran ayına kadar günde 1.8 milyon varil 

kısılması anlaşmasını 2018 yılının ilk çeyrek sonuna kadar uzattı, ancak miktarı artırmadı. Bazı yatırımcılar üretimin daha fazla 

kısılacağını beklemekteydi. Karar sonrasında petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. 

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Bu sabah US$ 1,262 seviyesinde bulunan altının ons fiyatında US$ 1,258 ve US$ 1,255 seviyeleri destek; US$ 1,265 ve US$ 1,268 ise 

direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Önceki veri  

26 Mayıs Cuma 

A.B.D. 16:30 1. çeyrek GSYH büyümesi (ÇÇ yıllıklandırılmış %) 1.0 0.9 0.7 

 16:30 Nisan ayı dayanıklı mallar siparişleri (aylık %/YY %) -1.8/0.0 -1.2/0.3 0.9/0 

 18:00 Mayıs ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi - 97.5 97.7 

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 Özel Bankacılık Yatırım Stratejileri 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 bilgilerin doğru ve tam olmasından sorumlu değildir. Bu raporda yer alan 

bilgiler herhangi bir uyarı yapılmadan değişebilir. ING BANK ve kurum çalışanları bu raporda sunulan bilgilerin kullanılmasından 

kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan ve/veya dolaylı zarardan ötürü hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif hakkı 

saklıdır, herhangi bir amaçla ING BANK’ın izni olmadan raporun tamamı veya bir kısmı başka bir yerde yeniden yayımlanamaz, 

dağıtımı yapılamaz. Tüm hakkı saklıdır. 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

