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Tahvil:  

 A.B.D ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu bugün, yurt içinde de sakin 

seyir görmeyi bekleyebiliriz.  

 Bu haftanın gündemine bakacak olursak; yurt içinde olası bir kabine 

değişikliği izlenecek. Ekonomi yönetiminin yeniden tek elden toplanması 

durumunda hangi ismin görevlendirileceği merak ediliyor. 

 Yurt dışında ise, A.B.D.’de Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı istihdam 

verileri haftanın en önemli verileri.   

Döviz:  

 USD’nin kayıplarının bir kısmını geri aldığı görülürken, 14 Haziran’daki Fed 

toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı geleceğine neredeyse kesin 

gözüyle bakılıyor. Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denediği haberi ise 

yatırımcıların fiyatlamalarını etkilemedi. 

 EUR/USD paritesinin bugün 1.1155-1.1235 bandında kalmasını 

bekliyoruz. 

 USD/TRY kurunda 3.5690 ilk destek, yukarı hareketlerde ise 3.5980 direnci 

öne çıkıyor. 

 GBP’deki hareketler ise 8 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerine 

dair açıklanan anket sonuçlarından etkileniyor. GBP/USD paritesinde 50 

günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 1.2735 desteği önemli, 1.2935 

direnci de korunuyor.   

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 97,180, 96,530 ve 96,150 puan destek; 98,000, 

98,300 ve 98,800 puan ise direnç seviyeleri.     

Altın:  

 Altının ons fiyatında US$ 1,264 ve US$ 1,260 seviyeleri destek; US$ 1,270 

ve US$ 1,277 ise direnç seviyeleri.  

  

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 97,533.28 -0.18 24.82 

BIST-30 119,827.13 -0.23 25.48 

BIST Bankacılık 165,562.02 -0.95 27.80 

FTSE 100 EOD 7,547.63 0.40 5.67 

XETRA DAX 12,594.65 0.00 9.70 

Dow Jones 21,080.28 -0.01 6.67 

S&P 500 2,415.82 0.03 7.91 

Altın 1,266.66 0.90 10.00 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.5767 0.26 

EUR/TRY 4.0000 -0.03 

EUR/USD 1.1182 -0.20 

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

Bir gün önceki kapanış 10.81 11.10 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.286  

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 

ABD/İngiltere - Piyasalar tatil    

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:  

Cuma günü A.B.D.’de açıklanan revize ilk çeyrek GSYH büyümesi, piyasanın ortalama beklentisinin üzerinde gelince (%1.2), A.B.D. tahvil 

faizleri yükseldi. Ancak ay sonu bilanço hareketleri nedeniyle görülen alımlar, büyüme verisiyle ilişkili satışları karşıladı ve bugünkü 

“Anma Günü” tatili nedeniyle Cuma günü erken kapanan A.B.D. tahvil piyasasında önemli bir faiz değişimi yaşanmamış oldu. A.B.D.’nin 

10 yıllık tahvil faizi %2.25 seviyesinden haftayı tamamladı.  

A.B.D ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu bugün, yurt içinde de sakin seyir gözlenebilir.  

Bu haftanın gündemine bakacak olursak; yurt içinde olası bir kabine değişikliği izlenecek. Ekonomi yönetiminin yeniden tek elden 

toplanması durumunda hangi ismin görevlendirileceği merak ediliyor.  

Yurt dışında ise, A.B.D.’de Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı istihdam verileri haftanın en önemli verileri.  

14 Haziran’daki Fed toplantısı öncesinde istihdam verileri, iş dünyası anketleri ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. Piyasalar 

Fed’den 25 baz puanlık faiz artırımı geleceğini fiyatlamış durumda. İlk çeyrek büyüme verisi yukarı yönde revize edilse de A.B.D. 

ekonomisinin canlı performansa sahip olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak istihdam artışı bazı yatırımcıların 

beklentisini karşılayamayabilir, ancak iş dünyası anketleri ve tüketici güveni olumlu görünüyor. Fed’in ilk çeyrek büyümesindeki 

nispeten zayıf görünümü “geçici” olarak ifade etmesi de, 14 Haziran’da 25 baz puanlık faiz artırımının geleceğini düşündürüyor. 

Euro Bölgesi’nde ise yıllık enflasyonda düşüş yaşanmasını bekliyoruz. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.1175, USD/TRY kuru 3.5810,  sepet ise 3.7930 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

A.B.D.’de Cuma günü açıklanan revize ilk çeyrek büyüme verisi %1.2 ile %0.7 olan beklentinin üzerinde geldi. San Francisco Fed Başkanı 

Williams, enflasyonda zayıf seyri işaret eden son verilere rağmen A.B.D.’de orta vadeli enflasyon görünümünde eğilimin oldukça 

olumlu olduğunu söyledi. Williams, A.B.D. ekonomisinin tam istihdam ve fiyat istikrarını neredeyse yakaladığını da ekledi.  

USD’nin kayıplarının bir kısmını geri aldığı görülürken, 14 Haziran’daki Fed toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı geleceğine 

neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denediği haberi ise yatırımcıların fiyatlamalarını etkilemedi.  

A.B.D. ve İngiltere piyasalarının tatil olduğu bugün piyasalarda işlem hacminin düşük olması beklenebilir.  

EUR/USD paritesinin bugün 1.1155-1.1235 bandında kalmasını bekliyoruz.  

USD/TRY kurunda 3.5690 ilk destek, yukarı hareketlerde ise 3.5980 direnci öne çıkıyor. 

GBP’deki hareketler ise 8 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin açıklanan anket sonuçlarından etkileniyor. Başbakan 

May’in Muhafazakâr Partisi ile İşçi Partisi arasındaki farkın %2-%6 puana gerilediğine dair çıkan anket sonuçları, seçimlerin önceden 

düşünülene göre daha zorlu geçebileceğini işaret ediyor. GBP/USD paritesinde 50 günlük basit hareketli ortalamanın olduğu 1.2735 

desteği önemli, 1.2935 direnci de korunuyor.  

USDTRY için Destek: 3.5690-3.5650-3.5600     Direnç: 3.5825-3.5980-3.6090 

EURUSD için Destek: 1.1155-1.1100-1.1075     Direnç: 1.1200-1.1235-1.1270 

 

 

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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Görüş: 

Cuma günü BIST-100 endeksi %0.18 azalarak 97,533.28 puandan günü tamamladı. BIST-100 endeksinde 97,180, 96,530 ve 96,150 

puan destek; 98,000, 98,300 ve 98,800 puan ise direnç seviyeleri.  

Jeopolitik risk algısından da destek bulan altının ons fiyatı bu sabah US$ 1,267 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatında US$ 1,264 

ve US$ 1,260 seviyeleri destek; US$ 1,270 ve US$ 1,277 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Önceki veri  

29 Mayıs Pazartesi 

ABD/İngiltere - Piyasalar tatil. 

30 Mayıs Salı 

A.B.D. 17:00 Mayıs ayı tüketici güveni 119.5 120 120.3 

Almanya 15:00 Mayıs ayı TÜFE (aylık %/YY %) -/- -/- 0/2 

Euro Bölgesi 12:00 Mayıs ayı tüketici güveni -3 - -3.3 

31 Mayıs Çarşamba 

Türkiye 10:00 Nisan ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -4.9 - -4.49 

A.B.D. 15:00 Fed’den Kaplan’ın konuşması 

 21:00 Fed, Bej Kitap’ı yayımlayacak. 

Euro Bölgesi 12:00 Mayıs ayı TÜFE (YY %) 1.7 - 1.9 

 12:00 Mayıs ayı çekirdek TÜFE (YY %) 1 - 1.2 

1 Haziran Perşembe 

A.B.D. 15:15 Mayıs ayı özel sektör istihdam değişimi (000 kişi) 170 175 177.3 

 17:00 Mayıs ayı ISM imalat 54.8 55.2 54.8 

Euro Bölgesi - Brüksel Ekonomik Forumu toplanacak (AB ve ECB konuşmacıları)  

2 Haziran Cuma 

A.B.D. 15:30 Nisan ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -44.2 -44.1 -43.706 

 15:30 Mayıs ayı tarım dışı istihdam değişimi (000 kişi) 155 175 211 

 15:30 Mayıs ayı işsizlik oranı (%) 4.5 4.4 4.4 

 15:30 Mayıs ayı ortalama saatlik ücretler (aylık %/YY %) 0.1/2.5 0.3/- -/2.5 

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

