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Tahvil:  

 A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizi, A.B.D.’nin Suriye hükümetine ait bir hava 

üssüne füze saldırısında bulunduğu haberi sonrasında bu sabah erken 

saatlerde %2.2890 ile Kasım ortasından beri en düşük seviyesine geriledi. 

Şu an 10 yıllık tahvil faizi %2.32’de.   

 Trump-Xi görüşmesinden yansımaların piyasalarca olumlu 

algılanmaması ve A.B.D. istihdam verilerinin de hayal kırıklığı yaratması 

durumunda A.B.D. tahvil faizleri gerileyecektir. Görüşmeye ilişkin 

piyasalardaki endişelerin boşa çıkması ve istihdam verilerinin de güçlü 

gelmesi halinde ise A.B.D. tahvil faizlerinde yükseliş görülecek. 

 USD/TRY kurundaki artışa paralel olarak yurt içi tahvil faizlerinin de güne 

yükselişle başlamasını bekliyoruz. 

Döviz:  

 EUR/USD paritesi 1.0650 seviyelerinde. 1.0623’teki 100 günlük basit 

hareketli ortalamanın güçlü destek olmayı sürdürdüğü görülüyor. 

 USD/TRY kurunun 3.75’i aşması ve kapanışını bu seviyenin üzerinde 

yapması durumunda 9 Mart’ta görülen 3.7850 direnci izlenecek.  

Hisse Senedi:  

 BIST-100 endeksinde 88,420, 88,000 ve 87,640 puan destek; 89,050, 

89,500 ve 89,900 puan ise direnç seviyeleri.    

Altın:  

 A.B.D.’nin füze saldırısı haberi sonrasında altının ons fiyatı 200 günlük 

BHO’yu aştı. 152 TL’ye yaklaşan gram altın da zirve seviyesinde. Altının 

ons fiyatında US$ 1,257 ve US$ 1,253 destek; US$ 1,269 ve US$ 1,274 ise 

direnç seviyeleri.   

  

 

 

 
Kapanış 

Günlük 

Değişim 

(%) 

YBY*       

Değişim  

(%) 
BIST-100 88,679.04 -0.40 13.49 

BIST-30 108,526.32 -0.45 13.64 

BIST Bankacılık 149,477.39 -0.37 15.38 

FTSE 100 EOD 7,303.20 -0.39 2.25 

XETRA DAX 12,230.89 0.11 6.53 

Dow Jones 20,662.95 0.07 4.56 

S&P 500 2,357.49 0.19 5.30 

Altın 1,251.30 -0.28 8.67 

* Yılbaşından bu yana 

 

 

 

 

  

Seviye 

Günlük 

değişim 

(%) 

USD/TRY 3.7101 0.35 

EUR/TRY 3.9484 0.11 

EUR/USD 1.0642 -0.19 

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

Bir gün önceki kapanış 11.15 11.46 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.660  

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. 15:30 Mart ayı tarım dışı istihdam değişimi (000) 155 175 235 

 15:30 Mart ayı işsizlik oranı (%) 4.7 4.7 4.7 

 15:30 Mart ayı ortalama saatlik ücretler (aylık %/YY %) 0.2/2.7 0.3/- 0.2/2.8 

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:  

Bu sabah güne, A.B.D. Başkanı Trump’ın Suriye hükümetine ait bir hava 

üssüne füze saldırısı talimatı verdiği ve A.B.D.’nin bu sabah erken 

saatlerde hava üssünün farklı noktalarını vurduğu haberiyle başlandı.  

Gerçekleştirilen füze saldırısı sonrasında A.B.D.’nin, Rusya ve İran ile karşı 

karşıya gelebileceğine dair endişeler nedeniyle güvenilir liman olarak 

değerlendirilen tahvillere, altına ve JPY’ye talep geldi. Ancak bir A.B.D.’li 

savunma yetkilisinin füze saldırısının tek seferlik olduğunu belirtmesi 

piyasaların biraz sakinleşmesini sağladı.  

Dün %2.3430 seviyesinden günü tamamlayan A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil 

faizi, saldırı haberi sonrasında bu sabah erken saatlerde %2.2890 ile 

Kasım ortasından beri en düşük seviyesine geriledi. Şu an 10 yıllık tahvil 

faizi %2.32’de.   

Trump-Xi görüşmesinden yansımaların piyasalarca olumlu 

algılanmaması ve A.B.D. istihdam verilerinin de hayal kırıklığı yaratması 

durumunda A.B.D. tahvil faizleri gerileyecektir.  

Ancak Trump-Xi görüşmesine ilişkin piyasalardaki endişelerin boşa 

çıkması ve A.B.D. istihdam verilerinin güçlü gelmesi halinde ise A.B.D. 

tahvil faizlerinde yükseliş görülecektir.  

USD/TRY kurundaki artışa paralel olarak yurt içi tahvil faizlerinin de güne yükselişle başlamasını bekliyoruz. 

 

 

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.0650, USD/TRY kuru 3.7280, sepet ise 3.8450 seviyesinde bulunuyor.  

Görüş:  

Bu sabah erken saatlerde gelen A.B.D.’nin Suriye hükümetine ait bir hava 

üssüne füze saldırısı gerçekleştirdiği haberi piyasalardaki risk algısını 

artırırken, JPY destek buldu.  

Saldırı haberi sonrasında 3.75’i test eden USD/TRY kuru daha sonra 3.73’ün 

altına geriledi. Bu sabah TRY’nin USD karşısında en fazla değer kaybeden 

para birimi olduğunu belirtelim.  

USD/TRY kurunun 3.75’i aşması ve kapanışını bu seviyenin üzerinde 

yapması durumunda 9 Mart’ta görülen 3.7850 direnci izlenecek.   

EUR/USD paritesi ise 1.0650 seviyelerinde. 1.0623’teki 100 günlük basit hareketli ortalamanın güçlü destek olmayı sürdürdüğü 

görülüyor. 

Gün içinde A.B.D. saldırısına ilişkin ülkelerden gelecek değerlendirmelerin yanı sıra A.B.D. Başkanı Trump ve Çin lideri Xi’nin görüşmesi 

(ticaret konusunda yapılacak olası değerlendirmelere bağlı olarak piyasalarda tedirginlik var) ve A.B.D. istihdam verileri takip edilecek. 

05/04/2017 06/04/2017 (baz puan-bps)

değişim

2 yıllık gösterge 11.39 11.46 7

10 yıllık gösterge 11.03 11.10 7

10-2 yıl getiri farkı -36 -36

TR Eurobond ($) 05/04/2017 06/04/2017 değişim (US$)

2025 114.0 114.3 0.3

2030 155.7 155.9 0.3

2041 99.4 99.7 0.3

05/04/2017 06/04/2017 değişim (bps)

A.B.D. 10 yıllık (%) 2.36 2.34 -1

10-2 yıl getiri farkı 111 110

CDS (5 yıllık USD) 05/04/2017 06/04/2017 değişim (bps)

Türkiye 233 234 1.3

Güney Afrika 215 216 0.6

Rusya 161 160 -0.7

Brezilya 222 223 1.2

bileşik faiz (%) / kapanış 

Kaynak: Reuters

Döviz kurları 05/04/2017 06/04/2017 değişim (%)

EUR/USD 1.0662 1.0642 -0.2%

USD/JPY 110.68 110.8 0.1%

GBP/USD 1.2480 1.2466 -0.1%

USD/TRY 3.6973 3.7101 0.3%

USD/ZAR 13.7942 13.7500 -0.3%

USD/RUB 56.31 56.37 0.1%

USD/BRL 3.1192 3.1420 0.7%

Kaynak: Reuters

https://www.ingbank.com.tr/tr/ingbank/ekonomi-sayfasi/ing-gunluk-strateji-notu-basvuru
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USDTRY için Destek: 3.7100-3.7040-3.6910     Direnç: 3.7420-3.7500-3.7610 

EURUSD için Destek: 1.0623-1.0580-1.0570     Direnç: 1.0675-1.0723-1.0760 

 

 

Görüş: 

Dün %0.40 gerileyen BIST-100 endeksinin, A.B.D.’nin Suriye’de bir hava 

üssüne yaptığı saldırının ardından küresel piyasalarda artan risk algısına 

bağlı olarak güne de düşüşle başlaması beklenebilir. BIST-100 endeksinde 

88,420, 88,000 ve 87,640 puan destek; 89,050, 89,500 ve 89,900 puan ise 

direnç seviyeleri.  

A.B.D.’nin Suriye’de bir hava üssüne saldırı yaptığı haberi altının güvenilir 

liman olma özelliğini öne çıkarttı ve altının ons fiyatı US$ 1,269 ile Kasım 

ortasından beri en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı daha sonra US$ 

1,264 seviyesine gerilese de halen 200 günlük basit hareketli ortalamasının 

bulunduğu US$ 1,259 seviyesinin üzerinde. Trump-Xi görüşmesinden yansımaların piyasalarca olumlu algılanmaması ve A.B.D. 

istihdam verilerinin de hayal kırıklığı yaratması durumunda altının ons fiyatındaki yükseliş devam edebilir. Ancak Trump-Xi 

görüşmesine ilişkin piyasalardaki endişelerin boşa çıkması ve A.B.D. istihdam verilerinin güçlü gelmesi halinde ise altının ons fiyatının 

yükseldiği seviyeden geri çekilerek yeniden 200 günlük basit hareketli ortalamasının altına inmesi beklenebilir.  

152 TL’ye yaklaşan gram altın da zirve seviyesinde. Bu seviyeden kar realizasyonlarının gelip gelmeyeceği izlenecek. 

Altının ons fiyatında US$ 1,257 ve US$ 1,253 destek; US$ 1,269 ve US$ 1,274 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Saat (TSİ) Veri/gelişme ING tahmini Piyasa 

beklentisi 
Önceki veri  

7 Şubat Cuma 

A.B.D. 15:30 Mart ayı tarım dışı istihdam değişimi (000) 155 175 235 

 15:30 Mart ayı işsizlik oranı (%) 4.7 4.7 4.7 

 15:30 Mart ayı ortalama saatlik ücretler (aylık %/YY %) 0.2/2.7 0.3/- 0.2/2.8 

Almanya 09:00 Şubat ayı sanayi üretimi (aylık %) 0.5 - 2.8 

 09:00 Şubat ayı dış ticaret dengesi (€ milyar) 17 - 14.9 

İngiltere 12:30 Şubat ayı sanayi üretimi (aylık %/YY %) 0.2/3.6 -/- -0.4/3.2 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

05/04/2017 06/04/2017 değişim 

BIST-100 89,037.45 88,679.04 -0.40%

BIST-30 109,012.73 108,526.32 -0.45%

XBANK 150,037.32 149,477.39 -0.37%

XUSIN 94,544.30 94,143.33 -0.42%

MSCI TR 1,248,870 1,242,485 -0.51%

MSCI EM 121.80 122.29 0.40%

VIX 12.9 12.4 -3.88%

Kaynak: Reuters

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

