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• Ocak  ayı nda TÜFE artı şı  %1. 72 i l e %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama bekl enti si ni n bi r az üzeri nde gel i rken,  söz  konusu 
artı şt a,  gı da fi yatl arı ndaki ,  kur daki  ve ver gil erdeki  yükseli ş bel irl eyi ci ydi.  Yıllık bazda TÜFE artı şı  %7. 48’ e yüksel di. 
Bugün yurt i çi bono pi yasası nda düşük haci mli, yat ay bir seyi r gör meyi  bekli yor uz (sayf a 2) 

• Dün A. B. D.’ de açı kl anan Ocak ayı  I SM i mal at  endeksi ni n 51. 3 i l e 56 ol an ort al ama bekl enti ni n ol dukça al tı nda gel mesi , 
EUR/ USD pari t esi ni n 1. 3530 sevi yesi ni n üzeri ne çı k ması na neden ol du.  Bugün A. B. D.’ de Ar al ı k ayı  f abri ka si pari şl eri 
veril eri  açı kl anacak,  ayrı ca Ri chmond Fed Başkanı  Lacker’i n ve Chi cago Fed Başkanı  Evans’ ı n konuş mal arı  izl enecek. 
Eur o Böl gesi’ nde i se Ar al ık  ayı  ÜFE veri si  açı kl anacak.  EUR/ USD pari t esi nde 1. 3480’ deki  dest ek öne mi ni  kor ur ken, 
gün i çi nde 1. 3550’ deki  di renç  sevi yesi  denenebilir.  Ancak 7 Şubat’ t aki  ECB t opl antı sı ndan önce EUR’ da görül ebi l ecek 
ol ası  kazanı ml arı n sı nırlı  kal ması  bekl enebilir.  Zi ra Per şembe günkü t opl antı da ECB’ ni n zayıf  büyümeye kar şı  bi r 
pol iti ka adı mı atı p at mayacağı mer ak edili yor (sayf a 3) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bugünün Günde mi  

 

 

     

Ül ke Saat ( TSİ) Veri/ geli şme I NG t ahmi ni  Pi yasa bekl enti si Önceki veri 

A. B. D.  15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker’i n konuş ması     

 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri (aylı k %)  -1. 2 -0. 2 1. 8 

 17: 30 Chi cago Fed Başkanı Evans’ ı n konuş ması     

Eur o Böl gesi  12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( aylı k %/ YY %)  0. 2/-0. 8 -/- -0. 1/-1. 2 
Di ğer gündem maddel eri i çi n l ütf en ‘ ‘Takvi m’ ’ kısmı na bakı nı z.     MA: Mevsi mselli kt en arı ndırıl mı ş.     YY: Yıl dan yıl a     ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe  

Kaynak: I NG, Thomson Reut ers,  Bl oomber g 
 

 

Kuş Bakı şı Pi yasal ar 

  

Sevi ye 
Günl ük 

deği şi m ( %)  
USD/ TRY  2. 2810 0. 95 
EUR/ TRY  3. 0865 1. 25 
EUR/ USD 1. 3524 0. 29 
Yurt i çi göst er ge t ahvil ( %)  Basi t Bi l eşi k 

Bi r gün önceki  kapanı ş 10. 75 11. 04 
Bugün açılış  OTC’ de i şl em geç medi . 
Göst er ge Eur obond - Oca 2030 6. 697   

MB O/ N borçl anma f ai zi ( %)  8. 00 
MB haft alı k repo i hal e f ai zi ( %)  10. 00 
Marji nal f onl ama mali yeti ( %)  12. 00 

Kaynak: Reut ers, Bl oomber g, TCMB, OTC, I NG 

Kapanış
Günlük 

Değişim (%)
YBY* 

Değişim (%)

BIST-100 61,675.17 -0.30 -9.04

BIST-30 74,661.20 -0.13 -9.44

BIST Bankacılık 105,440.25 -0.94 -13.52

FTSE 100 EOD 6,465.66 -0.69 -4.20

XETRA DAX 9,186.52 -1.29 -3.83

Dow  Jones Ind. Ave. 15,372.80 -2.08 -7.26

Nasdaq Bileşik 3,996.96 -2.61 -4.30

S&P 500 1,741.89 -2.28 -5.76

Altın 1,257.20 1.13 4.31

Brent petrol 106.04 -0.34 -4.30

* Yılbaşından bu yana
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• Dün  yurt  i çi  bono pi yasası nda yat ay  bi r  seyi r  hâki mdi .  7 Eki m 2015 vadeli  göst er ge t ahvili n bi l eşi k  f ai zi  sadece %11. 04 sevi yesi nden 

i şl em gör ürken,  ert esi  gün  val örl ü i şl em ger çekl eş medi .  27 Eyl ül  2023  vadeli,  10  yıllık t ahvili n bi l eşi k  f ai zi  i se %10. 20- %10. 36 

ar al ı ğı nda har eket eder ek, günü %10. 24 sevi yesi nden t ama ml adı.  

• Dün  açı kl anan Ocak  ayı  TÜFE artı şı  %1. 72 i l e %1. 6 ol an pi yasanı n ort al ama  bekl enti si ni n bi r az  üzeri nde gel di .  Söz  konusu artı şt a, 

gı da fi yatl arı ndaki ,  artı ş,  ver giler deki  yükseli ş ve  kur daki  artış  bel i rl eyi ci  ol du.  Yeni  açı kl anmaya  başl anan  ve  sanayi  sekt öründeki  

ür eti cil eri n yurt  i çi ne sattı kl arı ür ünl eri n fi yat  deği şi mi ni  yansıt an Yurt  i çi  ÜFE Ocak  ayı nda  %3. 32 arttı.  Yıllık  bazda  TÜFE artı şı 

%7. 48’ e yüksel di. 

• Dün  A. B. D.’ de açı kl anan Ocak  ayı  I SM i mal at  veri si ni n pi yasanı n bekl enti si ni n ol dukça al tı nda gel mesi ni n ar dı ndan  A. B. D.’ ni n 10 

yıllık t ahvil  f ai zi  %2. 57 il e 1  Kası m 2013 t ari hi nden beri  gör ül en  en  düşük  sevi yesi ne i ndi .  Yeni  si pari şl er  al t  endeksi  64. 4 düzeyi nden 

51. 2’ ye i nerken,  al t  endekst e 1980  yılı nı n Ar al ı k  ayı ndan  beri  en  büyük  düşüş  kaydedil di.  Hal i hazırda,  geli şmekt e ol an ül kel er den 

çı kı ş  yaşanması,  yatırı mcıl arı n güvenilir  li man ar ayı şı  nedeni yl e A. B. D.  t ahvill eri ne al ı m geti r mi şti.  Dün  %2. 58 sevi yesi nden  kapanan 

10 yıllık t ahvili n f ai zi, bu sabah erken saatl erde %2. 5806 sevi yesi nde bul unuyor.  

Gör üş:   

Ocak  ayı nda TÜFE artı şı  %1. 72  i l e %1. 6 ol an pi yasanı n or t al ama  bekl enti si ni n bi r az  üzeri nde gel i rken,  söz  konusu art ışt a,  gı da 

fi yatl arı ndaki ,  kur daki  ve vergil erdeki  yükseli ş  beli rl eyi ci ydi.  Yıllık bazda  TÜFE artı şı  %7. 48’ e yüksel di .  Bugün yur t  i çi  bono 

pi yasası nda düşük haci ml i, yatay bi r seyi r gör meyi  bekli yor uz.   

Eur obond 

• Tür ki ye 2030 Eur obond; 150. 7/ 151. 2 

• Dün  Tür ki ye’ ni n 5  yıllık USD ci nsi nden CDS’ l eri  267. 2 baz puan  sevi yesi nden 276. 8 puan  sevi yesi ne yüksel di .  Türkiye’ ni n 2030 

vadeli, USD ci nsi nden Eur obond’ unda i se fi yat US$ 150. 9 sevi yesi nden US$ 150. 7 sevi yesine geril edi . .             

* CDS: Kr edi  t emerrüt t akası, ül kel eri n veya şi rketl eri n her hangi  bi r ifl as dur umunda borçl arı nı ödeyeme me ol asılı ğı na karşı alı nan 

bi r çeşi t si gort adır. Si gort a özelli ği ni n yanı sıra spekül atif amaçl arl a t ezgah üst ünde alı nı p satıl an bi r çeşi t t ürev enstrümandır.  

• Dün  günün büyük  bi r  kı s mı nda  USD/ TRY kur u yat ay  hareket  etti.  Yaptı ğı  açı kl amada kr edi  der ecel endi r me kur ul uşu Moody’ s, 

TCMB’ ni n f ai z  artırı mı nı n ar dından  TL  f onl ama  mal i yeti nde artı ş ve  ekonomi k  büyümede  bekl enen yavaşl ama  nedeni yle  bankal arı n 

kârlılı ğı nda ve  aktif  kalit esi nde  baskı  ol uşacağı nı  ve  bu  dur umun  bankal arı n kr edi  notu  açı sı ndan ol umsuz  ol duğunu bel i rtti. 

Moody’ s, Türki ye’ ni n kredi  notunu yatırı m yapıl abilir sevi yede, kredi  not u gör ünümünü de dur ağan ol ar ak değerl endi ri yor. 

• Gel i şmekt e ol an ül kel ere dai r endi şel er  USD’ ye dest ek  verirken,  ECB’ ni n 7  Şubat’ t aki  t opl antı sı nda,  defl asyon t ehdi di  ve  zayıf 

büyümeye kar şı  bi r  politi ka adı mı  at abil eceği ne dai r  bekl entiler  nedeni yl e dün  öğl e saatl erinde  EUR/ USD parit esi  1. 3479 sevi yesi ne 

kadar  geril edi .  Dün  Al manya’ da  açı kl anan Ocak  ayı  PMI  veri si  de ni hai  56. 5 i l e pi yasanı n bekl enti si ni n hafif  üzeri nde ger çekl eşti. 

Aynı ay Eur o Böl gesi’ nde PMI i mal at veri si ni hai  54 il e bekl enti ni n hafif üzeri nde gel di. 

Bono Pi yasası  

Dövi z Pi yasası  

http://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin/ozel-bankacilik
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• Ancak  akşam saatl eri ne doğru  A. B. D.’ de Ocak  ayı nda I SM i mal at  endeksi ni n 51. 3 i l e 56  ol an ort al ama  bekl enti ni n ol dukça  al tı nda 

art ması na bağl ı  ol ar ak  EUR/ USD pari t esi  1. 3535  sevi yesi ne  kadar  yüksel di.  Yeni  si parişl er  al t  endeksi  64. 4 düzeyi nden  51. 2’ ye 

i nerken, alt endekst e 1980 yılını n Ar al ı k ayı ndan beri en büyük düşüş kaydedil di.  

• Bu sabah parit e 1. 3530, USD/ TRY kur u 2. 2705 sevi yesi nde bul unuyor. 

Gör üş:  

Dün  A. B. D.’ de açı kl anan Ocak  ayı  I SM i mal at  endeksi ni n 51. 3 i l e 56  ol an ort al ama  bekl enti ni n ol dukça al tı nda gel mesi , EUR/ USD 

parit esi ni n 1. 3530 sevi yesi ni n üzeri ne çı k ması na neden ol du.  Bugün A. B. D.’ de Ar al ı k  ayı  f abri ka si pari şl eri  veril eri  açı kl anacak, 

ayrı ca Ri chmond  Fed  Başkanı  Lacker’i n ve  Chi cago  Fed  Başkanı  Evans’ ı n konuş mal arı  i zl enecek.  Eur o Böl gesi’ nde i se Ar al ı k  ayı 

ÜFE veri si  açı kl anacak.  EUR/ USD parit esi nde 1. 3480’ deki  dest ek  öne mi ni  kor urken,  gün  i çi nde 1. 3550’ deki  di renç  sevi yesi  

denenebilir.  Ancak  7  Şubat’ t aki  ECB t opl antı sı ndan önce  EUR’ da gör ül ebil ecek  ol ası  kazanı ml arı n sı nırlı  kal ması  bekl enebilir.  Zi ra 

Per şembe günkü t opl antı da ECB’ ni n zayıf büyümeye karşı bir politi ka adı mı atı p at mayacağı mer ak edili yor.  

USDTRY i çi n Dest ek: 2. 2695-2. 2600- 2. 2430     Di renç: 2. 2870- 2. 3000- 2. 3100 

EURUSD i çi n Dest ek: 1. 3480-1. 3430- 1. 3365     Di renç: 1. 3550- 1. 3600- 1. 3650     

  

• Dün  BI ST- 100 endeksi nde genel  ol ar ak  yat ay  bi r  seyi r  i zl endi .  A. B. D.’ de açı kl anan Ocak  ayı  I SM i mal at  veri si ni n bekl entini n ol dukça 

al tı nda gel mesi ni n ar dı ndan A. B. D.  borsal arı ndaki  düşüşe bağl ı  ol ar ak  BI ST- 100 endeksi nde  de  geril eme  yaşandı  ve endeks  %0. 30 

düşer ek 61, 675. 17 puandan kapandı. Bankacılı k endeksi  de %0. 94 geril edi .     

• Gel i şmekt e ol an ül ke pi yasaları ndaki  endi şel er  devam ederken,  dün  A. B. D.’ de I SM verisi ni n de  bekl enti ni n al tı nda gel mesi ,  ül ke 

ekonomi si ndeki  t oparl anmanı n hı z  kes mekt e ol abil eceği ne dai r  t edi rgi nli k yar attı,  Avr upa  ve  A. B. D.  borsal arı nda satı ş  yaşandı.  S&P 

endeksi  dün  %2. 28 geril edi  (2013 yılı nı n Hazi ran ayı ndan beri  gör ül en en  büyük  bi r  günl ük  düşüş  kaydedil di ).  Bu  sabah  Asya 

bor sal arı da eksi de.  

• Bor sal ar daki  kayı pl ar  ve  A. B.D. ’ de dün  açı kl anan I SM verisi ni n bekl enti ni n al tı nda gel mesi ni n ekonomi k  t oparl anmaya dai r  sor u 

i şar eti  yar at ması,  güvenilir  li man ol ar ak  değerl endi ril en al tı nın  ons  fi yatı nı n dün  US$  1, 266.10  sevi yesi ne kadar  yüksel mesi ne neden 

ol du.  Günü US$  1, 257. 20 sevi yesi nden t ama ml ayan al tı nı n ons  fi yatı,  bu  sabah US$  1, 257  sevi yesi nde bul unuyor.  Çi n’ de  yıl başı 

t atili ni n devam et mesi  yüzünden fi zi ki altı n t al ebi ni n cansı z ol duğu söyl enebilir.  

Gör üş:  

Bu  sabah Asya  bor sal arı  ekside.  BI ST- 100 endeksi nde 61, 420,  60, 750 ve  60, 000 dest ek;  62, 100,  62, 800 ve  63, 500 i se di r enç 

sevi yel eri.  

 Bor sal ar daki  kayı pl ar  ve  A. B.D. ’ de dün  açı kl anan I SM verisi ni n bekl enti ni n al tı nda gel mesi ni n ekonomi k  t oparl anmaya dai r  sor u 

i şar eti  yar at ması,  güvenilir  li man ol ar ak  değerl endi ril en al tı nın  ons  fi yatı nı n dün  US$  1, 266.10  sevi yesi ne kadar  yüksel mesi ne neden 

ol du.  Günü US$  1, 257. 20 sevi yesi nden t ama ml ayan al tı nı n ons  fi yatı,  bu  sabah US$  1, 257  sevi yesi nde bul unuyor.  Çi n’ de  yıl başı 

t atili ni n devam et mesi  yüzünden fi zi ki  al tı n t al ebi ni n cansı z  ol duğu söyl enebilir.  Al tı nı n ons  fi yatı nda US$  1, 249,  US 1, 234  ve  US$ 

1, 227 dest ek, US$ 1, 272 ve US$ 1, 278 i se di renç sevi yel eri.  

Bugün Eur o Böl gesi’ nde Ar al ık ayı  ÜFE,  A. B. D.’ de i se Ar al ı k ayı  f abri ka si pari şl eri  ver il eri  açı kl anacak,  ayrı ca Ri chmond  Fed 

Başkanı Lacker’i n ve Chi cago Fed Başkanı Evans’ ı n konuş mal arı t aki p edil ecek.   

 

Hi sse Senedi Pi yasaları ve Emti a 

http://www.ingbank.com.tr/tr/sizin-icin/ozel-bankacilik
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Vadeli İ şl em ve Opsi yon Pi yasası ( Vİ OP)  

PAY VADELİ İŞLEM PAZARLARI 03/02/2014
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_AKBNK0214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.75 5.75 0.00 0 0 0.00 47 0
F_EREGL0214S1 2.83 2.78 2.83 2.78 2.80 2.80 2.90 -3.45 4 4 1,120.00 5 4
F_GARAN0414S0 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.40 -6.25 1 2 1,200.00 22 2
F_GARAN0614S0 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 7.00 -11.00 1 1 623.00 35 1
F_THYAO0214S1 7.40 6.90 7.40 6.90 7.26 7.26 7.10 2.25 3 16 11,620.00 64 12
F_THYAO0414S1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 7.45 0.00 0 0 0.00 10 0

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_XAUTRY0214S0 91.005 90.95 92.50 92.50 91.323 92.075 92.06 0.02 35 80 730,580.50 298 -2
F_XAUTRY0414S0 92.00 92.00 93.60 93.00 92.737 93.31 92.94 0.40 20 24 222,569.50 177 12
F_XAUUSD0214S0 1,244.00 1,241.00 1,263.50 1,258.80 1,251.07 1,260.05 1,246.15 1.12 411 2,128 6,042,303.54 5,131 650
F_XAUUSD0414S0 1,247.10 1,247.10 1,263.10 1,262.50 1,251.60 1,251.60 1,246.60 0.40 10 30 85,218.71 518 4
F_XAUUSD0614S0 1,248.00 1,248.00 1,260.00 1,260.00 1,258.00 1,258.00 1,247.50 0.84 2 6 17,130.94 31 1

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_EURUSD0314S0 1.3502 1.3480 1.3518 1.3507 1.3491 1.3511 1.3496 0.11 124 1,638 5,015,566.57 4,256 919
F_EURUSD0614S0 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3518 -0.21 2 2 6,123.38 255 2
F_EURUSD1214S0 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3490 1.3510 -0.15 1 1 3,061.69 101 1
F_TRYEUR0214S0 3.0835 3.0750 3.1050 3.0920 3.0819 3.0920 3.0885 0.11 83 2,937 9,051,613.50 32,043 -551
F_TRYEUR0414S0 3.1295 3.1150 3.1450 3.1335 3.1224 3.1360 3.1440 -0.25 50 1,985 6,197,896.00 18,493 1,108
F_TRYEUR0614S0 3.1870 3.1845 3.1870 3.1845 3.1862 3.1860 3.1935 -0.23 3 3 9,558.50 226 0
F_TRYUSD0214S0 2.2980 2.2755 2.2980 2.2855 2.2841 2.2865 2.2895 -0.13 3,064 38,488 87,909,530.00 135,643 1,650
F_TRYUSD0414S0 2.3285 2.3100 2.3300 2.3275 2.3226 2.3295 2.3280 0.06 193 11,222 26,064,370.00 20,640 3,089
F_TRYUSD0614S0 2.3640 2.3600 2.3640 2.3600 2.3636 2.3635 2.3695 -0.25 2 11 26,000.00 1,175 11
F_TRYUSD1214S0 2.4790 2.4740 2.4895 2.4895 2.4808 2.4825 2.4770 0.22 26 192 476,313.00 2,575 108

ELEKTRİK 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_ELCBAS0214S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 0 0 0.00 5 0

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_XU0300214S0 75.500 74.850 76.225 75.150 75.579 75.175 75.525 -0.46 24,361 134,160 1,013,967,470.00 225,809 186
F_XU0300414S0 76.000 75.200 76.450 75.300 75.838 75.300 75.775 -0.63 213 644 4,883,970.00 2,368 94
F_XU0300614S0 76.100 75.025 76.300 75.825 76.185 76.200 75.850 0.46 11 42 319,975.00 195 28
F_XU0301214S0 78.850 76.525 78.875 78.150 78.680 78.475 78.575 -0.13 131 520 4,091,367.50 220 -302

PAY 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_AKBNKA0214C5.50S0 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.68 0.66 6.06 2 2 1,100.00 20.00 2 2
ENDEKS 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_XU030E0214C74.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 3.10 20.00 0 0 0.00 0.00 1 0
O_XU030E0214C78.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 1.35 45.93 0 0 0.00 0.00 1 0
O_XU030E0214C80.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.82 68.29 0 0 0.00 0.00 31 0

SATIM (PUT) OPSİYONLARI
O_XU030E0214P70.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.57 96.49 0 0 0.00 0.00 1 0
O_XU030E0214P74.000S0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 1.78 43.26 0 0 0.00 0.00 152 0
O_XU030E0214P80.000S0 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17 5.45 13.21 1 10 80,000.00 6,170.00 50 -10

Kaynak : VİOP
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Takvi m 

Ül ke Saat ( TSİ) Veri/ geli şme I NG t ahmi ni  Pi yasa bekl enti si Önceki veri  

4 Şubat Salı 

A. B. D.  15: 30 Ri chmond Fed Başkanı Lacker’i n konuş ması     
 17: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri (aylı k %)  -1. 2 -0. 2 1. 8 
 17: 30 Chi cago Fed Başkanı Evans’ ı n konuş ması     
Eur o Böl gesi  12: 00 Ar al ı k ayı ÜFE ( aylı k %/ YY %)  0. 2/-0. 8 -/- -0. 1/-1. 2 

5 Şubat Çarşa mba 

A. B. D.  14: 00 Haft alı k konut kredi si başvur ul arı (%)  - - -0. 2 
 15: 15 Ocak ayı özel sekt ör i sti hdam deği şi mi  veri si (bi n) 190 192. 5 238. 2 
 17: 00 Ocak ayı I SM hi zmetl er 53. 5 53. 9 53 
 19: 30 Phil adel phi a Fed Başkanı Pl osser’ i n konuş ması     
 20: 40 Atl ant a Fed Başkanı Lockhart’ı n konuş ması     
Eur o Böl gesi  11: 00 Ocak ayı PMI bi rl eşi k 53. 2 - 53. 2 
Al manya 10: 55 Ocak ayı PMI hi zmetl er 53. 6 - 53. 6 
Pol onya - Mer kez Bankası f ai z kar arı ( %)  2. 5 2. 5 2. 5 
Br ezil ya 16: 30 Haft alı k ser maye akı mı veri si  - - - 

6 Şubat Perşe mbe 

A. B. D.  15: 30 Haft alı k i şsi zli k maaşı başvur ul arı (bi n) 299. 1 - 348 
 00: 30 Bost on Fed Başkanı Rosengr en’i n konuş ması     
Eur o Böl gesi  14: 45 ECB f ai z kar arı ( %)  0. 25 0. 25 0. 25 
 15: 30 ECB Başkan’ ı Dr aghi’ ni n ECB t oplantı sı sonr ası değerl endi r mel eri     
Al manya 13: 00 Ar al ı k ayı f abri ka si pari şl eri (aylı k %)  0. 4 - 2. 1 

7 Şubat Cuma  

A. B. D.  15: 30 Ocak ayı t arı m dı şı i sti hdam deği şimi  veri si (bi n) 140 180 74 
 15: 30 Ocak ayı i şsi zli k oranı ( %)  6. 5 6. 7 6. 7 
Çi n 03: 45 Ocak ayı HSBC PMI hi zmetl er - - 50. 9 
YY: Yıl dan yıl a     ÇÇ: Çeyr ekt en çeyr eğe     MA: Mevsi msel  et kil erden arı ndırıl mı ş     SAAR: Mevsi msel et kil erden arı ndırıl mı ş yıllık oran 
Kaynak: TCMB, I NG, Thomson Reut ers, Bl oomber g 
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AÇI KLAMA 

‘ ‘Burada yer  al an yatırı m bi l gi,  yor um ve  t avsi yel er  yatırım danı ş manl ı ğı  kapsamı nda  değil di r.  Yatırı m danı ş manl ı ğı hi z meti;  ar acı 

kur uml ar,  portf öy  yöneti m şi rketl eri,  mevduat  kabul  et meyen bankal ar  il e müşt eri  ar ası nda imzal anacak  yatırı m danı ş manl ı ğı  sözl eş mesi  

çerçevesi nde sunul makt adır.  Bur ada yer  al an yor um ve  t avsi yel er,  yor um ve  t avsi yede bul unanl arı n ki şi sel  gör üşl eri ne dayanmakt adır. 

Bu  gör üşl er  mal i  dur umunuz  i le  ri sk  ve  geti ri  t erci hl eri ni ze uygun  ol mayabilir.  Bu  nedenl e,  sadece  bur ada  yer  al an bi l gil ere  dayanıl ar ak 

yatırı m kar arı veril mesi  bekl ent il eri ni ze uygun sonuçl ar doğurmayabilir. 

I NG Özel  Bankacılı k Yatırı m St r at ejil eri  Böl ümü  t ar afı ndan sadece bi l gi  amaçl ı  ol ar ak  hazırl anmı ş  ol an bu  r apor,  hi ç bi r  şekil de bi r 

yatırı m öneri si  veya her hangi  bi r  yatırı m ar acı nı n doğr udan  al ı mı na veya  satı mı na dai r  bi r  t eklif  veya r ef er ans  ol ar ak al ı nma mal ı dır. 

Geç mi ş  perf or mans,  t aki p eden  dönem i çi n  bi r  göst er ge değil di r.  Bu  r apor da sunul an bil gil eri n yayı m t ari hi  i ti barı yl a yanl ı ş/ yanıltıcı 

ol ma ması na özen göst eril mi ş  ol ması na kar şı n,  I NG BANK bil gil eri n doğr u ve  t am ol masından sor uml u değil di r.  Bu  r apor da yer  al an 

bil gil er  her hangi  bi r  uyarı  yapıl madan deği şebilir.  I NG BANK ve  kur um çal ı şanl arı  bu  rapor da sunul an bi l gil eri n kul l anıl ması ndan 

kaynakl anabil ecek  her hangi  bir  doğr udan ve/ veya dol ayl ı  zar ar dan öt ür ü hi çbi r  şekil de sor uml ul uk  kabul  et me mekt edi r.  Telif  hakkı 

sakl ı dır,  her hangi  bi r  amaçl a I NG BANK’ ı n i zni  ol madan rapor un t ama mı  veya bi r  kı smı  başka bi r  yer de yeni den yayı ml anamaz, 

dağıtı mı  yapıl amaz.  Tü m hakkı  sakl ı dır.  Bu  r apor da açı k  kaynak  bel i rtil memi ş  ol sa da,  yer  al an bazı  değerl endi r mel er  ve  öngör ül er  daha 

önce I NG BANK Ekonomi k  Ar aştır mal ar  Gr ubu  ve/ veya I NG Fi nanci al  Mar ket s  Research r aporl arı nda yer  al mı ş  ol abilir.  ING BANK,  bu 

rapor un Türki ye’ de yayı ml anması ndan sor uml udur.’ ’ 
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