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11.12.2017 – 15.12.2017 Haftalık Gelişmeler 
 

 

 

             

 Geride bırakmayı hazırlandığımız 11 - 15 Aralık haftasında;  

 ABD Başkanı Donald Trump $692,1 milyar 2018 mali yılı Savunma Bakanlığı bütçesini 

onaylamıştır. ‘’Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’’ olarak adlandırılan yasa; $626,4 milyar 

taban bütçe, $65,7 milyar muhtemel dış operasyonlar fonu olmak üzere 2018 mali yılı için 

Pentagon’a $692,1 milyar fon sağlıyor. Yasada askeri personel maaşlarında 2,4% asker sayısında 

da 20 bin civarında artış öngörülürken füze savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamalar için $4,4 

milyar, nükleer faaliyetler için $10,37 milyar ayrılmıştır. Afganistan’daki operasyonlara yönelik 

harcamalar ile uçak, gemi ve diğer ekipman alımında da bir artışa gidilmesi öngörülmektedir. 

 ABD’de hanehalkı net serveti, hisse senedi ve gayrimenkul fiyatlarında yaşanan yükselişin 

etkisiyle 3. Çeyrekte $96,9 trilyon seviyesine ulaştığı açıklanmıştır. Temmuz-Eylül döneminde 

hanehalkı borçlanmaları geçen yılın aynı döneminde 3,7% artarken, tüketici kredileri 4,9% 

yükselmiştir.  

 ABD’de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Kurumlar 

vergisi oranını 20% yerine 21% indirilmesi konusunda ve bireysel vergi oranının üst sınırının 

39,6%’den 37%’ye indirilmesi konusunda anlaştıkları iddiaları konuşulmaya başlanmıştır.  

ABD’nin Alabama eyaletinde Senato ara seçimlerini Demokrat Doug Jones kazanmıştır. Resmi 

olmayan seçim sonuçlarına göre oyların 49,5% alan Doug Jones ile birlikte ABD Senatosunda 

Demokratların sahip olduğu sandalye sayısı 49 ulaşmıştır.  

 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Washington’da gerçekleştirmiş olduğu toplantısında 

almış olduğu faiz kararını 2’ye karşı 7 oyla aldığı açıklanmıştır.  Şikago FED Başkanı Charles Evans 

ve Mineapolis FED Başkanı Neel Kashkari faiz artırım kararına; ekonomideki toparlanmaya 

karşın enflasyon oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle faiz artırımına karşı çıktığı belirtilmiştir. 

7 FED üyesinin öncülüğünde piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faiz oranları 0.25 puan 

yukarı yönlü revize edilmiş ve oranlar 1,25% ile 1,5% seviyesine çekilmiştir. İskonto faiz oranları 

aralığı ise 0.25% ile 1.0% seviyesine çıkarılmıştır. Faiz oranlarının yukarı yönlü revize 

edilmesinde kademeli sıkılaştırmanın güçlü istihdam piyasasını koruyacağı ve enflasyonu 

2,0%’ye dönmesini sağlayacağı gerekçesiyle alındığı bildirilmiştir. Yayınlanan toplantı 

tutanaklarında FED piyasa yapıcılarının ABD ekonomisine ilişkin beklentilerinin yukarı yönlü 

revize edildiği  kaydedilmiştir. 
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Eylül ayı içerisinde yapılan tahminlerde 2018 yılında ekonominin 2,4% - 2,1% oranında büyümesi 

beklenirken bu oran son dönemde açıklanan ekonomik verilerin etkisi ile 2,5% seviyesine revize 

edilmiştir. Enflasyon konusunda beklentilerde bir değişiklik yapılmamış fakat bir önceki toplantıda işsizlik 

oranına dair yapılan tahminler 4,1% oranında iken bu oran 3,9% seviyesinde olacağı öngörülmüştür.  

FED Başkanı Yellen son toplantısında; mali genişleme politikalarının ekonomiye etkilerinin zamanlaması 

ve boyutu konusunda belirsizlikler olduğunu, buna karşın vergi paketinin büyümeyi ABD Başkanı Donald 

Trump’ın iddia ettiği gibi 4,0% yükseltmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında beklenen 

vergi yasasının ücretlerin güçlenmesi konusunda çok yardımcı olmayacağını sadece enflasyonun orta 

vadede 2,0% hedefine ulaşması beklediğini açıklamıştır.  

 FOMC toplantı sonrasında yayınlanan Dot Plot grafiğine göre FED piyasa yapıcılarının 2018 

yılında üç kez faiz artırımına gidilmesi öngörülmüştür.  

 

                  Şekil 1:  Eylül 2017 Dot Plot Grafiği                      -                          2018 FED Beklenti Dot Plot Grafiği 

 

 FOMC toplantı tutanaklarında büyüme projeksiyonun da önemli değişikliklere gidilmesi ile 

birlikte Goldman Sachs ekonomistlerinin yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında Mart ayı 

faiz artırım ihtimalinin 75% olduğu açıklanmıştır. 
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  Geride bırakmayı hazırlandığımız haftaya 93,91 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi; Salı günü haftanın 

en yüksek seviyesi 94,21 test etmiştir. Çarşamba günü FED’in gerçekleştirmiş olduğu FOMC toplantısında 

beklentiler yönünde faiz artırımını gerçekleştirmiş olsa da gelecek dönemlere ait faiz artış görünümünde 

değişikliğe gitmemesi ile birlikte G-10 para birimleri karşısında hafta içerisinde totalde -0.76% oranında 

değer kaybına uğraşmıştır. Haftanın son işlem gününde 20 günlük basit hareketli ortalaması 93,48 ile 50 

günlük basit hareketli ortalaması olan 93,79 seviyeleri arasında seyretmektedir. 

        

 

                             Şekil 2: Günlük  Dolar Endeksi  Grafiği 
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  11 – 15 Aralık haftasına 1.248,40 seviyesinden başlayan Altın hafta içerisinde totalde +1,18% değer 

kazanırken, haftanın son işlem gününde geri çekilmeye başlamış ve haftalık kazancı +1.07% oranında 

gerçekleşmiştir.  FED politika yapıcılarının gerçekleştirmiş olduğu 2017 yılının son toplantısının etkisi ve 

vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ile birlikte altın değer kazanmıştır. FED toplantısı 

sonrasında Perşembe günü en yüksek 1.257,70 seviyesini test etmiştir. Haftanın son işlem gününde 

yatay seyrine devam eden altın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 200 günlük basit 

hareketli ortalaması 1.266,70 seviyesini test edebilir.  

 

  

 

Şekil 3: Günlük Spot Altın Grafiği  
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 Petrol;  

          ABD’de ticari ham petrol stoku geçen hafta 5,1 milyon varil (1,1%) azalarak 443 milyon varile 

gerilemiştir. EIA’nın yayınlamış olduğu raporda ülkenin ham petrol üretiminin bir önceki haftaya göre 

günlük ortalama 73 bin varil artarak 9,78 milyon varile yükselmiştir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 

(OPEC) günlük ham petrol üretiminin Kasım ayında bir önceki aya göre 133 bin varil azalarak 32 milyon 

450 bin varile gerilediği bildirilmiştir.  Kasım ayında küresel petrol arzı ise bir önceki aya göre günlük 840 

bin varil artarak 97 milyon 440 bin varile yükselmiştir. OPEC’in petrol üretimini kısmasıyla birlikte Kasım 

ayında küresel petrol üretimi içindeki payı 33,3%’e gerilemiştir. 11 Aralık haftasına $57,25 seviyesinden 

başlayan CL-F7 kontratları haftanın son işlem gününde $57,36 seviyelerinden fiyatlanmaktadır. ABD’de 

petrol sondaj kuyusu sayısında yaşanan artış,  küresel petrol arzının ve ABD ham petrol üretiminin 

artması ile 11 – 15 Aralık haftasında yaklaşık -3,40% oranında değer kaybeden sözleşme fiyatları haftanın 

son işlem gününde yönünü yukarı çevirmiş ve +1,40% oranında değer kazanmıştır. 

 

 

Şekil 4: Ocak Vadeli Petrol Grafiği 
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 11 Aralık haftasına %2,38 seviyesinden başlayan ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri FOMC toplantı öncesinde 

haftanın ikinci gününde %2,40 seviyesini test etmiş olsa da haftanın genelinde yatay bir seyir izlemiştir. 

FED gerçekleştirmiş olduğu toplantı öncesinde en düşük %2,34 seviyesini test eden Tahvil Faizlerinin 

%2,35 seviyesinde olduğu gözlenmektedir.  

 

 

       
 

Şekil 5: ABD 10 Yıl Vadeli Hazine Tahvil Faiz Grafiği 
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11 Aralık – 15 Aralık Haftasında Açıklanan Veriler                        

Açıklanan  Veriler Açıklanan Beklenti  Önceki 

Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 0,3% 0,2% 0,4% 

Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 2,4% 2,3% 2,4% 

 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) 3,1% 2,9% 2,8% 

 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) 0,4% 0,4% -0.4% 

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) 0,1% 0,2% 0,2% 

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 1,7% 1,8% 1,8% 

Ham Petrol Stokları  -5,117M -3,579M -5,610M 

Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) 1,0% 0,7% 0,1% 

Perakende Satışlar (Aylık) 0,8% 0,3% 0,2% 

Sanayi Üretimi (Aylık) 0,2% 0,3% 0,9% 

İmalat Üretimi (Aylık) 0,2% 0,3% 1,3% 

                                                                                        

                                                                          

                                                                                                                                                                          

18 Aralık– 22 Aralık Haftasında Açıklanacak Veriler 

 Açıklanacak Veriler Beklenti  Önceki 

19 Aralık Salı İnşaat İzinleri (Kasım) 1,280M 1,316M 

20 Kasım Çarşamba Mevcut Ev Satışları (Aylık) 5,53M 5,48M 

 
Ham Petrol Stokları   -5,117M 

21 Kasım Perşembe Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) 3,3% 3,3% 

 
Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ara) 21,8 22,7 

22 Aralık Cuma Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kas) 0,5% 0,9% 

 
Kişisel Gelir (Aylık) (Kasım) 0,4% 0,4% 

 
Kişisel Gider (Aylık) (Kasım) 0,5% 0,3% 

 
Yeni Konut Satışları (Kas) 658K 685K 
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