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 A.B.D. ve A.B.’den gelen zayıf ekonomik veriler küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesine neden olurken, dün yurt içi bono 

piyasasında faizler 10-20 baz puan geriledi. Gelişmekte olan ülkeler genelindeki olumlu seyrin korunması durumunda yurt içi bono 

piyasasının bu sabah alım yönünde hareket etmeye devam edebileceğini düşünüyoruz, ancak tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı 

olacağı beklentisindeyiz. Yurt içi bono piyasası öğleden sonra A.B.D. verilerine ve bunların USD/TRY kuruna yansımalarına 

odaklanacaktır (sayfa 2) 

 A.B.D.’de zayıf perakende satışlar verisi ve beklentinin üzerinde kalan işsizlik maaşı başvurularının ardından dikkatler bugün 

açıklanacak Temmuz ayı sanayi üretimi ve Ağustos ayına ait öncü verilerden olan Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ile Empire 

State imalat endeksine çevrilecek. A.B.D. verilerinin ülke ekonomisindeki toparlanmanın temposuna ilişkin görüşleri şekillend irerek 

USD’nin dünya para birimleri karşısında bugün sergileyeceği performansta belirleyici olması beklenebilir. Yurt içi gelişmelerin de 

takip edileceği USD/TRY kurunun bugün ağırlıklı olarak 2.1450-2.1650 aralığında işlem göreceği düşüncesindeyiz. EUR/USD 

paritesinde bugün açıklanacak verilerin etkisiyle aşağıda 1.3340, yukarıda ise 1.34 seviyesinin güçlü şekilde kırılması durumunda, 

paritede görülecek aşağı/yukarı yönlü hareketin hız kazanması olası (sayfa 3)  
 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bugünün Gündemi 

 

 

     

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

A.B.D. 15:30 Ağustos ayı Empire imalat endeksi 23 20 25.6 

 16:15 Temmuz ayı sanayi üretimi (aylık %) 0.5 0.4 0.22 

 16:55 Ağustos ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi 83.0 82.8 81.8 

Diğer gündem maddeleri için lütfen “Takvim” kısmına bakınız.     MA: Mevsimsellikten arındırılmış.     YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe 

Kaynak: ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

 

 

 

Kuş Bakışı Piyasalar 

  

Seviye 
Günlük 

değişim (%) 

USD/TRY  2.1511 -0.24 

EUR/TRY  2.8769 -0.19 

EUR/USD 1.3362 -0.01 

Yurt içi gösterge tahvil (%) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 9.05 9.24 

Bugün açılış  OTC’de işlem geçmedi. 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 5.102   

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.50 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.25 

Marjinal fonlama maliyeti (%) 12.00 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB, OTC, ING 

Kapanış
Günlük 

Değişim (%)

YBY* 

Değişim (%)

BIST-100 77,569.92 -0.06 15.21

BIST-30 95,114.07 -0.08 16.18

BIST Bankacılık 143,226.34 0.45 18.11

FTSE 100 EOD 6,685.26 0.43 -0.54

XETRA DAX 9,225.10 0.29 -2.87

Dow  Jones Ind. Ave. 16,713.58 0.37 1.52

Nasdaq Bileşik 4,453.00 0.43 6.90

S&P 500 1,955.18 0.43 6.40

NIKKEI 225 15,314.57 0.66 -5.01

Altın 1,312.74 0.03 7.10

Brent petrol 102.07 -2.12 -4.74

* Yılbaşından bu yana
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 Dün açıklanan Euro Bölgesi 2. çeyrek GSYH büyüme verisi, bölge ekonomisinin çeyreklik bazda büyümediğini göstererek bölgede 

ekonomik toparlanmanın durakladığına işaret etti. Bölgenin en büyük ekonomisi olan, toparlanmanın lokomotifi rolündeki 

Almanya’da GSYH’nin 2. çeyrekte %0.2 daralması da Euro Bölgesi açısından olumsuz bir gelişmeydi. ECB’nin hâlihazırda 

sürdürdüğü gevşek politika duruşunu uzun süre koruyacağını düşündüren ve bankanın ek politika önlemlerini gündeme alabileceği 

yönündeki bazı beklentileri kuvvetlerinden büyüme verilerinin ardından Almanya’nın 10 yıllık tahvilinin faizi tarihinde ilk defa %1 

seviyesinin altına geriledi.  

 Dün öğleden sonra yayımlanan verilere göre, A.B.D.’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 21,000 artışla 311,000 oldu. 

Piyasadaki ortalama beklenti son dönemde 300,000’nin altında seyreden haftalık yeni maaş başvurularının 295,000 olacağı 

yönündeydi. Çarşamba açıklanan ve beklentinin altında kalan perakende satışlarının ardından dün de işsizlik maaşı başvurularının 

beklentiden olumsuz yönde sapması A.B.D. tahvillerine alım getirdi. Dün %2.3909 seviyesine kadar gerileyen A.B.D.’nin 10 yıllık 

tahvilinin faizi bu sabah %2.41 seviyesinde seyrediyor.    

 Dün sabah açıklanan Haziran ayı cari işlemler açığı US$ 4.1 milyar ile piyasadaki ortalama beklenti olan US$ 3.8 milyarın biraz 

üzerinde gerçekleşti. 12 aylık birikimli cari açık US$ 52.2 milyar olurken, Haziran ayı verileri cari işlemler dengesindeki toparlanma 

eğiliminin yavaşlayarak da olsa devam ettiğini gösterdi. Portföy yatırımlarının, Haziran’da DİBS piyasasında görülen girişler in ve 

bankalarla diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçlarının etkisiyle cari açığın finansmanına nette en büyük olumlu 

katkıyı sağlayan kalem olduğu gözlendi. 

 Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün Kırım’da yaptığı konuşmada Rusya’nın dış ilişkilerine dair ılımlı sayılabilecek mesajlar 

vermesinin yanı sıra A.B. ve A.B.D.’den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle yükselen küresel risk iştahı yurt içi bono piyasasının 

alım yönünde seyretmesinde etkili oldu. Gün içinde %9.20 seviyesine kadar gerileyen 13 Temmuz 2016 vadeli gösterge tahvilin 

birleşik faizi günü 19 baz puanlık düşüşle %9.25 seviyesinden tamamladı. Günü %9.32 seviyesinden tamamlayan 24 Temmuz 2024 

vadeli 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde kaydedilen düşüş ise10 baz puan ile daha sınırlı oldu.   

 Dün TCMB’nin yayımladığı haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yurtdışı yerleşiklerin portföyündeki devlet iç borçlanma 

senedi (DIBS) stoku 8 Ağustos haftasında kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış olarak US$ 1,48 milyar tutarında azalarak US$ 

52,3 milyara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin DIBS stokunda Mart ayının ilk haftasından bu yana görülen en büyük düşüşün yaşandığı 

1-8 Ağustos haftasında gösterge tahvilin bileşik faizinde 62 baz puanlık yükseliş kaydedilmişti.  

Görüş:  

A.B.D. ve A.B.’den gelen zayıf ekonomik veriler küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesine neden olurken, dün yurt içi bono 

piyasasında faizler 10-20 baz puan geriledi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomiyi “destekleyici” para politikalarını bir süre 

daha koruyacağı görüşünü güçlendiren veri akışı Almanya’nın 10 yıllık tahvilinin faizinin ilk defa %1’in altına inmesine neden 

olurken, A.B.D.’nin 10 yıllık tahvilinin faizi de %2.41 ile son bir yıllık dönemde gördüğü en düşük seviyeye yakın seyrediyor. A.B.D. 

tahvil faizlerinin bugün A.B.D.’de açıklanacak sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Empire imalat ve Michigan Üniversitesi güven 

endeksi verilerine bağlı olarak yön bulması beklenebilir. Gelişmekte olan ülkeler genelindeki olumlu seyrin korunması durumunda 

yurt içi bono piyasasının bu sabah alım yönünde hareket etmeye devam edebileceğini düşünüyoruz, ancak tahvil faizlerindeki 

düşüşün sınırlı olacağı beklentisindeyiz. Yurt içi bono piyasası öğleden sonra A.B.D. verilerine ve bunların USD/TRY kuruna 

yansımalarına odaklanacaktır.  

 

 

Bono Piyasası 
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Eurobond 

 Türkiye 2030 Eurobond; 171.8/172.3 

 Dün Türkiye’nin 5 yıllık USD cinsinden CDS’leri 186.7 baz puan seviyesinden 180.7 baz puan seviyesine indi. Türkiye’nin 2030 

vadeli, USD cinsinden Eurobond’unda ise fiyat US$ 171.2 seviyesinden US$ 172.1 seviyesine yükseldi.                                         

* CDS: Kredi temerrüt takası, ülkelerin veya şirketlerin herhangi bir iflas durumunda borçlarını ödeyememe olasılığına karşı alınan 

bir çeşit sigortadır. Sigorta özelliğinin yanı sıra spekülatif amaçlarla tezgah üstünde alınıp satılan bir çeşit türev enstrümandır.  

 Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin tedirginliğin azalması ve son günlerde gelişmiş ülkelerden hayal kırıklığı yaratan veriler gelmesi, 

gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasaları genelinde toparlanma görülmesine neden oldu. Japonya’da hafta ortasında açıklanan 2. 

çeyrek GSYH büyüme verisinin, devreye alınan yeni satış vergilerinin etkisiyle çeyrekten çeyreğe %1.7 daralma kaydetmesinin ve 

İngiltere’de yayımlanan enflasyon raporunun BoE’nin ilk faiz artırımını 2014 yılı içinde yapmayacağını düşündürmesinin ardından, 

dün Euro Bölgesi’nde açıklanan 2. çeyrek GSYH verisi, bölge ekonomisinde büyümenin durakladığını gösterdi. Almanya’da 

yatırımcıların geleceğe dönük beklentilerini ölçen ZEW anketinin de ortalama beklentinin çok altında kaldığını hatırlamakta fayda 

var. A.B.D.’de Çarşamba günü açıklanan ve zayıf gelen perakende satışlar verisinin ardından dün yayımlanan haftalık işsizlik maaşı 

başvuruları verisi de ortalama beklentiden olumsuz yönde saptı. Veriler piyasa oyuncularına, gelişmiş ülke merkez bankalarının 

“destekleyici” para politikalarına devam etmek zorunda kalacağını düşündürürken, likiditenin bir süre daha bol kalacağı bir tabloya 

işaret ediyor. Dün bu durumun küresel yatırımcıların risk iştahını olumlu yönde etkilediği ve gelişmekte olan ülke varlıklarına giriş 

olduğu görüldü.  

 Dün USD’nin neredeyse tüm GOÜ para birimleri karşısında değer kaybettiği gözlenirken, TRY, USD karşısında %0.24 değer 

kazandı. Ortalama beklentinin hafif üzerinde gelen Haziran ayı cari işlemler açığı verisinin yayımlanmasının ardından dün sabah 

2.1636 ile gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye çıkan ve ardından düşüş eğilimi gösteren USD/TRY kuru, A.B.D.’de açıklanan 

haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ardından 2.15 seviyesinin altına geriledi. 2.1480 seviyesinden destek bulan kur, günü 

2.1519 seviyesinden tamamladı.  

 EUR/USD paritesinin dün zayıf Almanya/Euro Bölgesi GSYH büyüme verilerine olumsuz bir tepki vermediği gözlendi. Gün içinde en 

düşük 1.3348 seviyesinden işlem gören parite, beklentinin üzerinde kalan A.B.D. yeni işsizlik maaşı başvurularının ardından 1.34 

seviyesinin üzerini test ettiyse de, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak günü 1.3366 seviyesinden tamamladı.  

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.3365, USD/TRY kuru 2.1525, sepet ise 2.5143 seviyesinde bulunuyor. 

Görüş:  

TRY dün gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen eğilime paralel USD karşısında değer kazanırken, USD/TRY kuru 

2.15 seviyesinin altını test etti. EUR/USD paritesinde ise, son günlerde görülen bant hareketi dün de korundu. Euro Bölgesi’nden 

gelen olumsuz verilere karşın paritenin 1.3340-1.3350 seviyesinin altına inmekte zorlandığı, ancak 1.34 seviyesinin üzerinde 

yoğunlaşan EUR satışlarının da EUR/USD paritesindeki yukarı yönü sınırladığı gözleniyor. A.B.D.’de zayıf perakende satışlar verisi 

ve beklentinin üzerinde kalan işsizlik maaşı başvurularının ardından dikkatler bugün açıklanacak Temmuz ayı sanayi üretimi ve  

Ağustos ayına ait öncü verilerden olan Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ile Empire State imalat endeksine çevrilecek. A.B.D. 

verilerinin ülke ekonomisindeki toparlanmanın temposuna ilişkin görüşleri şekillendirerek USD’nin dünya para birimleri karşısında 

bugün sergileyeceği performansta belirleyici olması beklenebilir. Yurt içi gelişmelerin de takip edileceği USD/TRY kurunun bugün 

ağırlıklı olarak 2.1450-2.1650 aralığında işlem göreceği düşüncesindeyiz. EUR/USD paritesinde bugün açıklanacak verilerin 

Döviz Piyasası 
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etkisiyle aşağıda 1.3340, yukarıda ise 1.34 seviyesinin güçlü şekilde kırılması durumunda, paritede görülecek aşağı/yukarı yönlü 

hareketin hız kazanması olası.  

USDTRY için Destek: 2.1500-2.1430-2.1350     Direnç: 2.1600-2.1650-2.1750 

EURUSD için Destek: 1.3340-1.3300-1.3260     Direnç: 1.3385-1.3420-1.3455  

 
  

 

 BIST-100 endeksi dün gün içinde Putin’in olumlu algılanan açıklamaları ve gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici 

politikalarını sürdüreceği beklentisinin etkisiyle, küresel hisse senetleri piyasalarına paralel yükseliş eğilimi izledi. Ancak, endekse 

dâhil hisse senetlerinde kapanışa yakın 78,000 puan seviyesinde bulunan direncin üzerinde başlayan satışlar, BIST-100 endeksinin 

günü 77,569.92 puan seviyesinden yatay (%0.06 düşüşle) tamamlamasına yol açtı. Yurt içinde önümüzdeki dönem oluşacak siyasi 

tabloya dair belirsizliklerin BIST-100 endeksinin dün diğer gelişmekte olan ülke endekslerinden olumsuz yönde ayrışmasında etkili 

olduğu söylenebilir.     

 Avrupa borsaları geneli dün ECB’nin gevşek politika duruşunu koruyacağı düşüncesini güçlendiren zayıf Euro Bölgesi büyüme 

verisinin etkisiyle artıdaydı. A.B.D.’de de hisse senetleri piyasalarındaki olumlu hava korunurken, S&P 500 endeksi günü %0.43 

artışla 1,955.18 puandan tamamladı.  

 Dün sabah saatlerinde US$ 1,310 seviyesinin hafif üzerinde işlem gören altının ons fiyatı, gün içinde US$ 1,308-US$ 1,319 

aralığında dalgalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün verdiği ılımlı mesajlar altının ons fiyatı üzerinde baskı oluştururken, 

beklentiden kötü gelen A.B.D. işsizlik maaşı başvuruları verisi altının öğleden sonra US$ 1,320 seviyesini test etmesinde etkiliydi. 

Verinin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi geçici olurken, fiyat akşam saatlerinde US$ 1,315 seviyesinin altına geri çekildi. Altının ons 

fiyatı bu sabah US$ 1,313 seviyesinde bulunuyor.    

Görüş:  

Asya borsaları bu sabah artıda seyrediyor. Gelişmekte olan ülke piyasaları genelindeki olumlu hava BIST-100 endeksini desteklese 

de, yurt içindeki siyasi belirsizliklerin son günlerde endeks üzerinde baskı oluşturduğu ve yön bulmakta zorlanan hisse senetleri 

piyasasının nispeten dar bir bant aralığında yatay seyrettiği görülüyor. Son üç işlem gününde yaklaşık 2,000 puanlık bir bant içinde 

hareket eden BIST-100 endeksinde 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 76,500 puan seviyesi önümüzdeki günlerde önemli 

bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Dün test edilen ancak aşılamayan 78,500 puan seviyesi ise ilk güçlü direnç olarak izlenebilir.   

BIST-100 endeksinde 77,250, 76,500 ve 76,000 destek; 78,000, 78,500 ve 79,500 ise direnç seviyeleri.  

Altının ons fiyatında US$ 1,305, US$ 1,290 ve US$ 1,284 destek; US$  US$ 1,318, US$ 1,325 ve US$ 1,330 ise direnç seviyeleri.  

 

 

 

 

 

Hisse Senedi Piyasaları ve Emtia 
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) 

Takvim 

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

15 Ağustos Cuma 

Türkiye 10:00 Mayıs ayı işsizlik oranı (%) - - 9.0 

 11:00 Temmuz ayı merkezi hükümet dengesi (TRY milyar) - - -0.6 

 14:30 TCMB beklenti anketi yayımlanacak     

A.B.D. 15:30 Ağustos ayı Empire imalat endeksi 23 20 25.6 

 16:15 Temmuz ayı kapasite kullanımı (%) 79.3 79.2 79.1 

 16:15 Temmuz ayı sanayi üretimi (aylık %) 0.5 0.4 0.22 

 16:55 Ağustos ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi 83.0 82.8 81.8 

YY: Yıldan yıla     ÇÇ: Çeyrekten çeyreğe     MA: Mevsimsel etkilerden arındırılmış     SAAR: Mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllık oran 

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 

 

PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 14/08/2014

SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ

F_AKBNK0814S0 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.94 -0.38 1 4 3,164.00 4 -4

F_VAKBN0814S0 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.80 -2.08 1 1 470.00 0 -1

KIYMETLİ MADENLER VADELİ İŞLEM PAZARLARI

SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ

F_XAUTRYM0814S0 91.64 91.17 92.50 91.53 91.61 91.42 91.60 -0.20 219 1,930 176,805.26 36,389 530

F_XAUTRYM1014S0 93.00 92.45 93.37 92.70 92.80 92.56 92.84 -0.30 45 205 19,023.69 2,172 -95

F_XAUTRYM1214S0 94.30 93.85 94.50 94.00 94.10 94.06 94.10 -0.04 20 79 7,434.26 413 74

F_XAUUSD0814S0 1,316.55 1,311.00 1,320.00 1,314.90 1,317.55 1,315.00 1,316.60 -0.12 302 4,258 12,111,135.91 4,276 -3,131

F_XAUUSD1014S0 1,319.90 1,312.00 1,320.95 1,315.00 1,316.99 1,316.50 1,315.10 0.11 16 33 93,822.85 189 1

F_XAUUSD1214S0 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,319.75 0.02 2 2 5,699.23 36 2

DÖVİZ VADELİ İŞLEM PAZARLARI

SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ

F_EURUSD0914S0 1.3364 1.3362 1.3405 1.3396 1.3385 1.3398 1.3406 -0.06 53 342 988,207.11 1,855 210

F_EURUSD1214S0 1.3371 1.3371 1.3405 1.3405 1.3386 1.3386 1.3393 -0.05 10 10 28,898.34 223 0

F_TRYEUR0814S0 2.8950 2.8950 2.8950 2.8950 2.8950 2.8950 2.8995 -0.16 5 31 89,745.00 11,870 -21

F_TRYEUR1014S0 2.9375 2.9330 2.9375 2.9330 2.9353 2.9355 2.9365 -0.03 2 2 5,870.50 2,019 1

F_TRYUSD0814S0 2.1695 2.1565 2.1725 2.1615 2.1636 2.1620 2.1650 -0.14 2,592 37,440 81,006,995.50 91,898 1,531

F_TRYUSD1014S0 2.2000 2.1875 2.2015 2.1920 2.1939 2.1915 2.1945 -0.14 108 1,839 4,034,637.00 6,702 1,246

F_TRYUSD1214S0 2.2270 2.2190 2.2320 2.2190 2.2244 2.2205 2.2265 -0.27 37 152 338,115.50 4,839 -5

ENDEKS VADELİ İŞLEM PAZARLARI

SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ

F_XU0300814S0 95.550 94.775 96.800 95.550 95.814 95.650 95.675 -0.03 33,524 206,914 1,982,499,327.50 203,553 3,420

F_XU0301014S0 96.100 95.500 97.400 96.275 96.465 96.325 96.200 0.13 424 1,684 16,244,782.50 2,093 -27

F_XU0301214S0 96.825 96.300 98.025 97.100 97.075 97.075 97.250 -0.18 120 647 6,280,722.50 2,315 188

ENDEKS OPSİYON PAZARLARI

O_XU030E0814P94.000S0 0.85 0.85 1.00 1.00 0.98 0.98 1.32 -25.76 3 24 225,600.00 2,340.00 805 20

DÖVİZ OPSİYON PAZARLARI

SÖZLEŞME AÇILIŞ EN DÜŞÜK EN YÜKSEK KAPANIŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA UZLAŞMA ÖNCEKİ UZLAŞMA FİYAT İŞLEM İŞLEM İŞLEM OPSİYON PRİM SEANS SONU POZİSYON

KODU FİYATI FİYAT FİYAT FİYATI FİYAT FİYATI FİYATI DEĞİŞİMİ (%) SAYISI MİKTARI HACMİ HACMİ AÇIK POZİSYON DEĞİŞİMİ

ALIM (CALL) OPSİYONLARI

O_TRYUSDKE0814C2150S0 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 24.00 -20.83 1 1 2,150.00 19.00 10 0

Kaynak: VİOP
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AÇIKLAMA 

“Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 

çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 

Bu görüşler 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.” 
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