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 Bu sabah Japonya Merkez Bankası BoJ’dan gelen sürpriz parasal genişleme kararının etkisiyle A.B.D.’nin 10 yıllık tahvillerinde 

satış görülürken, tahvilin faizi %2.35 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar açısından bugünün öne çıkan gündem maddesi 

TCMB’nin yayımlayacağı 2014 yılının son Enflasyon Raporu. Raporda, 2014 yıl sonu TÜFE tahmininin, Ekim başında açıklanan 

Orta Vadeli Program’daki tahmin olan %9.4’e paralel şekilde revize edilmesi beklenebilir. TCMB’nin enflasyon raporunda para 

politikasının seyrine dair yer alacak ifadeler ve Başkan Başçı’nın yapacağı açıklamalar bugün yakından izlenecek. Bugün 

gösterge tahvilin bileşik faizinin ağırlıklı olarak %8.40-%8.65 aralığında hareket etmesini bekliyoruz (tahvil, sayfa 2) 

 Bu sabah yurt içinde açıklanacak Eylül ayı dış ticaret dengesi verisi, TCMB’nin yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve Başkan 

Başçı’nın Enflasyon Raporu’nun tanıtımına ilişkin basın toplantısında yapacağı açıklamalar USD/TRY kurunda yön belirleyici 

olabilir. Başkan Başçı’nın para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını vurgulaması durumunda, dış ticaret verisinden de 

olumsuz yönde önemli bir sürpriz gelmediği takdirde TRY’deki değer kazancı sürebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE 

artışı piyasadaki ortalama beklenti olan (yıllık) %0.3’ün altında kalmadıkça EUR/USD paritesinin kapanışta 1.2550 seviyesinin 

üzerinde tutunacağını düşünüyoruz (döviz, sayfa 3)  

 

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

Bugünün Gündemi 

 

     

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

Türkiye 10:00 Eylül ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -7.6 -8.5 -8.04 

 10:00 TCMB, 4. Enflasyon Raporu’nu yayımlayacak - - - 

Euro Bölgesi 12:00 Eylül ayı TÜFE artışı (YY %) 0.3 - 0.3 

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  2.1981 -0.72 

EUR/TRY  2.7714 -0.93 

EUR/USD 1.2612 -0.15 

Yurt içi gösterge tahvil (%) Basit Bileşik 

Bir gün önceki kapanış 8.48 8.66 

Gösterge Eurobond - Oca 2030 4.928   

MB O/N borçlanma faizi (%) 7.50 

MB haftalık repo ihale faizi (%) 8.25 

Marjinal fonlama maliyeti (%) 11.25 

Kaynak: Reuters, Bloomberg, TCMB, OTC, ING 

Kapanış
Günlük 

Değişim (%)

YBY* 

Değişim (%)

BIST-100 79,898.62 0.39 18.66

BIST-30 97,947.24 0.27 19.64

BIST Bankacılık 146,899.02 -0.61 21.14

FTSE 100 EOD 6,463.55 0.15 -3.84

XETRA DAX 9,114.84 0.35 -4.03

Dow  Jones Ind. Ave. 17,195.42 1.30 4.45

Nasdaq Bileşik 4,566.14 0.37 9.62

S&P 500 1,994.65 0.62 8.55

Altın 1,198.64 -1.06 -2.21

Brent petrol 86.24 -1.02 -19.51

* Yılbaşından bu yana
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 Dün aynı gün valörlü işlemlerde %8.94 seviyesine kadar yükselen 13 Temmuz 2016 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi ertesi gün 

valörlü işlemleri %8.66 ile gün içinde gördüğü en düşük seviyeden tamamladı. Gösterge tahvilin bileşik faizinde dün 4 baz puanlık 

sınırlı yükseliş kaydedildi. 24 Temmuz 2024 vadeli, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün %8.73-%8.90 aralığında hareket ettiği günü 

%8.75 seviyesinden yatay tamamladı.  

 A.B.D.’de dün açıklanan üçüncü çeyrek GSYH büyüme verisi %3.5 ile gerek piyasadaki ortalama beklentinin (%2.9), gerekse de 

ING’nin beklentisinin (%2.8) üzerinde geldi. Manşet büyüme verisi oldukça güçlü görünse de, verinin kompozisyonu incelendiğinde 

özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarındaki büyümenin ikinci çeyreğe göre yavaşladığı dikkat çekti. İthalatta kaydedilen 

düşüşün etkisiyle net ihracat üçüncü çeyrekte güçlü GSYH büyümesine katkı yapan önemli bir kalem olarak öne çıkarken, kamu 

harcamalarının da savunma harcamalarında kaydedilen güçlü artışın etkisiyle büyümeye önemli katkıda bulunduğu gözlendi.  

 Dün sabah saatlerinde %2.3335 ile günün en yüksek seviyesini gören A.B.D.’nin 10 yıllık tahvilinin faizi günün kalanında düşüş 

eğilimi gösterdi. A.B.D.’de GSYH büyüme verisinin ardından tahvilin faizinde geçici yükseliş gözlenirken, 10 yıllık tahvilin faizi günü 

%2.3050’den noktaladı.  

Görüş:  

Dün A.B.D.’de açıklanan ve %3.5 ile ilk anda piyasadaki ortalama beklenti olan %2.9’a göre çok daha güçlü görünen üçüncü çeyrek 

GSYH büyümesi verisinin ardından A.B.D. tahvil faizleri yükseldi. Ancak verinin tahvil faizleri üzerindeki yukarı yönlü etkisi, özel 

sektör tüketim ve yatırım harcamalarının büyümeye sağladığı katkının azaldığının anlaşılmasıyla geçici oldu. A.B.D.’de tahvil  verim 

eğrisinin kısa ucunu oluşturan iki yıllık tahvilin faizi Fed’den Çarşamba akşamı gelen görece şahince mesajların ardından kalıcı 

şekilde yükselirken, 10-30 yıl vadeli tahvillerde Fed sonrası gözlenen yükselişin dün geri verildiğini ve verim eğrisinin yataylaştığını 

gördük. Bu sabah Japonya Merkez Bankası BoJ’dan gelen sürpriz parasal genişleme kararının etkisiyle A.B.D.’nin 10 yıllık 

tahvillerinde satış görülürken, tahvilin faizi %2.35 seviyesini test etti. Yurt içi piyasalar açısından bugünün öne çıkan gündem 

maddesi TCMB’nin yayımlayacağı 2014 yılının son Enflasyon Raporu. Raporda, 2014 yıl sonu TÜFE tahmininin, Ekim başında 

açıklanan Orta Vadeli Program’daki tahmin olan %9.4’e paralel şekilde revize edilmesi beklenebilir. TCMB’nin enflasyon raporunda 

para politikasının seyrine dair yer alacak ifadeler ve Başkan Başçı’nın yapacağı açıklamalar bugün yakından izlenecek. Bugün 

gösterge tahvilin bileşik faizinin ağırlıklı olarak %8.40-%8.65 aralığında hareket etmesini bekliyoruz. A.B.D.’nin 10 yıllık tahvil faizinin 

seyri açısından bugün Eylül ayı PCE deflatörü, Michigan Üniversitesi Güven Endeksi ve Chicago PMI verileri izlenecek. A.B.D.’nin 

10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin devam etmesi durumunda tahvilde %2.40 seviyesini aşmakta zorlanabileceğini düşünüyoruz.  

Eurobond 

 Türkiye 2030 Eurobond; 174.0/174.5 

 Dün Türkiye’nin 5 yıllık USD cinsinden CDS’leri 176.5 baz puan seviyesinden 174.2 baz puan seviyesine geriledi. Türkiye’nin 2030 

vadeli, USD cinsinden Eurobond’unda ise fiyat US$ 174.5 seviyesinden 174.3 seviyesine geriledi.                                                                     

* 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.  

 

 

 

Tahvil Piyasası 
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 Dün Euro Bölgesi’nde yayımlanan güven endeksleri ortalama beklentiye göre nispeten olumlu bir tablo çizdi. Ekonomik güven 

endeksi Ekim’de 99.9 seviyesinden 100.7’ye yükselirken, sanayi güven endeksindeki azalış %5.1 ile %5.5 olan ortalama beklentinin 

hafif altındaydı.  

 Dün öğleden sonra Almanya’da açıklanan Ekim ayı öncü enflasyon verisi, bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisi 

açısından önemli bir öncü kabul edildiği için yakından izlendi. Almanya’da TÜFE artışı yıllık %0.8 ile %0.9 olan ortalama beklentinin 

hafif altında kaldı.  

 Çarşamba akşamı sonuçlanan Fed toplantısının ardından USD/TRY kurunda gözlenen yükseliş eğilimi dün sabah saatlerinde 

korunurken, kur 2.2253 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyede tutunamayan ve günün kalanında gerileyen USD/TRY kuru, akşam 

saatlerinde 2.20 seviyesinin altını test ettiği günü 2.1986’dan tamamladı.  

 EUR/USD paritesi dün sabah 1.2548 ile yaklaşık üç haftadır gördüğü en düşük seviyeye gerilese de, öğleden sonra 1.26 seviyesinin 

üzerine yükselen parite günü 1.2614 seviyesinden tamamladı.  

 Japon Merkez Bankası (BoJ) bu sabah sürpriz bir karar ile daha fazla parasal genişlemeye gideceğini duyurdu. Daha önce parasa l 

tabanı yılda JPY 60-70 trilyon tutarında genişletmeyi hedefleyen BoJ, bu hedefi JPY 80 trilyona yükselterek parasal genişlemenin 

dozunu arttırırken, ülkede enflasyonun %2’lik hedefin çok altında seyrediyor olmasının kararda etkili olduğu söylenebilir.  

 Bu sabah EUR/USD paritesi 1.2554, USD/TRY kuru 2.1973, sepet ise 2.4807 seviyesinde bulunuyor. 

Görüş: 

USD/TRY kurunda Çarşamba akşamı sonuçlanan Fed toplantısından çıkan mesajın görece “şahince” bulunmasıyla gözlenen 

yükseliş eğilimi dün sabah korunsa da, kurun Cumhuriyet Bayramı öncesinde bulunduğu seviyelere göre daha aşağıda olması yurt 

içinde kurumsal döviz talebi getirdi. Ancak, dün TRY dahil yüksek getirili para birimlerinde gözlenen girişlerin etkisiyle kurumsal 

talebin karşılandığı görüldü ve öğleden sonra sert gerileyen USD/TRY kuru, 10 Eylül’den bu yana ilk defa günü 2.20’nin altında 

tamamladı. Brezilya Merkez Bankası’nın Çarşamba günü yaptığı faiz artırımının olumlu etkisi BRL’de dün hissedilmeye devam 

edilirken, son dönemde USD karşısında tarihi düşük seviyelerini gören RUB’un Rusya’da bugün toplanacak Merkez Bankası’nın sert 

faiz artırımına gidebileceği yönündeki spekülasyonların etkisiyle dün %3’ün üzerinde değer kazanması da gelişmekte olan ülke para 

birimlerinde hissedilen olumlu havada etkiliydi. TRY ve ZAR dün RUB’un ve BRL’in ardından USD karşısında en çok değer kazanan 

gelişmekte olan ülke para birimleri oldu. Bu sabah küresel piyasalar güne BoJ’dan gelen sürpriz parasal genişleme adımıyla 

başladı. Kararın duyurulmasının ardından USD/JPY paritesinin 2008 yılının başından bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 

111.0’e yükseldiği gözlenirken, EUR/USD paritesi de dün kapanışta üzerinde tutunduğu 1.26 seviyesinin altına geriledi. Bu sabah 

yurt içinde açıklanacak Eylül ayı dış ticaret dengesi verisi, TCMB’nin yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve Başkan Başçı’nın 

Enflasyon Raporu’nun tanıtımına ilişkin basın toplantısında yapacağı açıklamalar USD/TRY kurunda yön belirleyici olabilir. Başkan 

Başçı’nın bugün para politikasındaki sıkı duruşun korunacağını vurgulaması durumunda, dış ticaret verisinden de olumsuz yönde bir 

sürpriz gelmediği takdirde TRY’deki değer kazancı sürebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak TÜFE verisi EUR/USD paritesin 

açısından günün öne çıkan gelişmesi. TÜFE artışı piyasadaki ortalama beklenti olan yıllık %0.3’ün altında gelmedikçe bugün 

EUR/USD paritesinin kapanışta 1.2550 seviyesinin üzerinde tutunacağını düşünüyoruz.  

USDTRY için Destek: 2.1960-2.1900-2.1850    Direnç: 2.2100-2.2190-2.2260 

EURUSD için Destek: 1.2550-1.2510-1.2480     Direnç: 1.2600-1.2640-1.2675 

 

Döviz Piyasası 
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 Dün USD/TRY kurunda gün içinde gözlenen gerilemenin etkisiyle yukarı yönlü seyreden, ancak 80,000 puan seviyesinin üzerinde 

tutunamayan BIST-100 endeksi günü %0.39’luk yükselişle 79,898.62 puan seviyesinden tamamladı. Bankacılık sektör endeksi dün 

%0.61 düşüşle günü tamamladı.  

 Dün küresel hisse senedi piyasalarında olumlu bir hava hakimdi. Avrupa borsaları genelinde hafif artış kaydedilirken, A.B.D.’de S&P 

500 endeksinde %0.62, Dow Jones endeksinde ise %1.30’luk artış yaşandı. S&P 500 endeksi dün gün içi işlemlerde Eylül ayı 

sonlarında altına gerilediği 2,000 puan seviyesini test etti.  

 Dün A.B.D. GSYH büyüme verisinin ardından US$ 1,200 seviyesinin altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş, bu sabah Japon 

Merkez Bankası BoJ’un daha fazla parasal genişlemeye gideceğini duyurmasının ardından hızlandı. Altının ons fiyatı bu sabah US$ 

1,168.66 ile 2010 yılının Ağustos ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.  

Görüş:  

Bu sabah Asya borsaları artıda seyrediyor. Japonya’da Nikkei endeksi BoJ’un parasal genişleme kararının ektisiyle günü %4.83 

artıda tamamladı. BoJ kararının bugün küresel hisse senedi piyasaları geneline olumlu yansıması beklenebilir. BIST-100 endeksi 

bugün güne %1’in üzerinde artışla başladı. BIST-100 endeksinde 78,500, 77,680 ve 77,000 destek; 81,000, 81,600 ve 82,000 ise 

direnç seviyeleri.  

Altının ons fiyatında bu sabah, 2013 yılı sonlarından bu yana önemli bir destek olarak öne çıkan US$ 1,180 seviyesinin altı test 

edilirken, fiyat US$ 1,168’e kadar geriledi. Altının ons fiyatında US$ 1,165, US$ 1,155 ve US$ 1,124 destek; US$ 1,180, US$ 1,190 

ve US$ 1,205 ise direnç seviyeleri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Günlük Strateji Notu’na üye olmak için linki tıklayınız:  http://www.ingbank.com.tr/tr/bilgi-destek/ozel-bankacilik/gunluk-strateji-notu   6 

31 Ekim 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takvim 

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

31 Ekim Cuma 

Türkiye 10:00 Eylül ayı dış ticaret dengesi (US$ milyar) -7.6 -8.5 -8.04 

 10:00 TCMB, 4. Enflasyon Raporu’nu yayımlayacak - - - 

A.B.D. 14:30 Eylül ayı PCE deflatörü (YY %) 1.5 - 1.5 

 15:45 Ekim ayı Chicago PMI 59.5 61 60.5 

 15:55 Ekim ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi 86.0 86.2 86.4 

Euro Bölgesi 12:00 Eylül ayı TÜFE artışı (YY %) 0.3 - 0.3 

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

Kaynak: TCMB, ING, Thomson Reuters, Bloomberg 
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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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