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19.02.2018 – 23.02.2018 Haftalık Gelişmeler 
 

 

 

 Geride bırakmayı hazırlandığımız 19 - 23 Şubat haftasında;  

 FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30 – 31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmiş olduğu 

toplantısına ilişkin tutanakları yayınlamıştır. Tutanaklarda; 

 Üyelerin kısa dönem ekonomik görünümdeki güçlenmenin faiz oranlarını kademeli 

olarak yukarı yönelme olasılığını arttırdığı konusunda fikir birliğinin bulunduğu 

belirtilmiştir. 

 Üyelerin çoğunun ekonomik büyümeyle ilgili güçlü görünümün para politikasında 

kademeli sıkılaşma olasılığını arttırdığını kaydedilmiştir.  

 Güçlü bir şekilde devam eden ekonomik faaliyetlerin bu yıl enflasyonu arttıracağına 

dikkat çekilirken enflasyon oranının orta dönemde FOMC'nin hedefi olan 2% oranında 

denge bulacağı bildirildi. 

 Birçok üye Trump yönetiminin vergi politikalarının ekonomiyi daha önce 

düşündüğünden daha fazla canlandırabileceğini düşündüğünü belirtmiş ve bununla 

birlikte olumlu risklerin arttığı kararına vardıklarını açıklamıştır. 

 ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Beyaz Saray’a çelik ve alüminyum ithalatına ciddi oranlarda ek 

gümrük vergisi veya kota uygulanmasını içeren çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur.  

 Çelik için önerilen 3 farklı alternatiften ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına 

en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesi, ikinci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, 

Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Costa Rica ve Türkiye'nin oluşturduğu 

12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 

seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içermektedir. Son olarak tüm ülkelere 

2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesini teklif etmiştir.  

Tavsiyelerin her birinin Amerikan çelik sektörünün üretimini, mevcut üretim 

kapasitesinin 73%'ünden yüzde 80'inine yükselteceği bildirildi. 

 Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az 7,7% ek gümrük vergisi 

getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştur. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve 

Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma 23,6% ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm 

ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulaması ikinci alternatif 
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oldu. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun 86,7%'si düzeyinde kota getirilmesi ise 

üçüncü alternatifi oluşturdu. Bu önerilerden herhangi birinin hayata geçirilmesi durumunda 

Amerikan alüminyum üretimini, mevcut kapasitenin 48%'inden 80%'inine çıkaracağı kaydedildi. 

 
 ABD Hazinesi Salı günü düzenlediği bono ihalelerinde $179 milyar’lık satış gerçekleştirmiştir.  

 Geride bıraktığımız haftada ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eskiyen altyapısını tamir etmek 

için $1,5 trilyon’lık bir yatırım planını sunmuştur. Sunulan yatırım planını değerlendiren 

Moody’s Trump yönetiminin altyapı önerisinin ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği fakat 

uygulamada zorlukların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştur. 

 FED Piyasa Yapıcılarının Yapmış Olduğu Açıklamalar; 

 FOMC'de oy verme hakkı bulunmayan Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari;  faiz 

artırımı için enflasyonda FED'in 2% hedefine doğru belirli bir yükseliş görülene 

kadar beklenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

 St. Louis Fed Başkanı James Bullard; FED yetkililerinin ekonomi üzerinde kısıtlayıcı bir 

etki yaratabilecek olması sebebiyle bu yılki faiz artışlarında çok aceleci davranmama 

konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtmiştir. 

 

                                                                                        Şekil 1: FED Funds Rate 
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ABD HİSSE SENEDİ PİYASASI 
 
       Ekim – Aralık dönemine ait hisse başını karını açıklayan ABD’li şirketlere ait yapılan 
araştırmalar sonucunda 23 Amerikalı finans, teknoloji ve enerji firmasının toplam net karı geçen 
yılın aynı dönemine göre 64% artarak $128,1 milyara ulaşırken, şirketlerin geliri geçen yılın aynı 
dönemine göre 13,7% artış kaydederek $551,8 milyara ulaşmıştır. 
 

 ABD’li yatırım ve finans bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of 
America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin 2017 dördüncü çeyreğindeki toplam net karı 
geçen yılın aynı dönemine göre 7% artarak $25,8 milyara yükselmiştir. Bankaların bu dönemde 
ki toplam geliri ise 2,4% artış kaydederek $102,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  
Wells Fargo bankasının net karı $16,7 oranında artış kaydederek yıldan yıla net karı en fazla 
artış kaydeden banka olarak birinci sırada yer almıştır.  
Morgan Stanley’in geliri ise 5,5% oranında artış kaydetmiş ve böylece yıldan yıla geliri en fazla 
artan banka olarak kaydedilmiştir. 
 

 ABD’li teknoloji ve iletişim şirketleri arasında yer alan Netflix, Verizon, Comcast, Intel, IBM, 
Facebook, Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in geçen yılın son çeyreğindeki toplam net 
karı bir önceki yılın aynı döneminde göre 65,4% artışla $86,5 milyara yükselmiştir. Şirketlerin bu 
döneme ait geliri 16,2% artış göstererek $321,67 milyara ulaşmıştır.  
Netflix şirketinin net karı $186 milyona ulaşarak, yıldan yıla 178% net kar artışı gerçekleştirerek 
ilk sırada yer almıştır.  
Facebook şirketinin geliri yıldan yıla 47% artış kaydederek $12,97 milyara yükselmiştir.  
Dünyanın en büyük piyasa değerine sahip olan Apple bu dönemde $20,06 milyar net kar elde 
ederken, bu dönemde elde ettiği $88,29 milyar gelir ile bir çeyrekte elde edilen en yüksek gelir 
olarak kaydedilmiştir.  
 

 ABD’li enerji şirketlerinden ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, 
Baker Hughes ve Kinder Morgan'ın toplam net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artan 
petrol fiyatları nedeniyle 873% artış kaydederek $15,86 dolara yükselmiştir. Lider enerji 
şirketlerinin geliri ise 17,8% oranında artarak $127,6 milyara ulaşmıştır.  
Chevron şirketi yıldan yıla net karı en fazla artış kaydeden şirket olarak ön plana çıkmış ve artış 
oranının 646% olduğu belirtilmiştir.  
Yıldan yıla geliri en fazla artan şirket ise 48% artış oranı ile Halliburton olmuştur.  
.  
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 Dolar Endeksi; 12-16 Şubat haftasında Trump yönetiminin 2019 yılına ilişkin kongreye sunmuş 

olduğu bütçe anlaşmasının onaylanması ile bütçe açığına ve cari açığa ilişkin endişelerin artması ile 

satış baskısı altına girmiş ve 16 Şubat Cuma günü haftayı 88,57 seviyesinden kapatmıştır. 19 -23 

Ocak haftasında; 30-31 Ocak tarihinde gerçekleştirilen FOMC toplantı tutanaklarının açıklanacak 

olması ile yeni haftaya 89,09 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi; G-10 para birimleri karşısında 

değer kazanmaya başlamıştır. Perşembe günü haftanın en yüksek seviyesi 90,23 test etmiştir. 

Haftaya yükseliş hareketi ile başlayan Dolar Endeksi Pazartesi-Perşembe günleri arasında 1,49% 

oranında değer kazanmış, haftanın son işlem gününde hafif geri çekilerek açılışını 89,81 seviyesinden 

gerçekleştirmiştir.  

 

 

          Şekil 2: Günlük  Dolar Endeksi  Grafiği 
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 19 Ocak Pazartesi günü ABD piyasalarının ‘’Presidents Day’’ olmasından dolayı yeni haftaya 20 Şubat 

Salı günü 1.348,40 seviyesinden başlayan Altın; FOMC toplantı tutanaklarında enflasyonun 

yükselmesi ile birlikte 2018 yılının geri kalan kısmında FED’in izleyeceği para politikalarına dair 

vereceği ipuçlarına odaklanması ile satış baskısı altına girmiştir. Doların G-10 para birimleri 

karşısında değer kazanması ve ABD Hazine Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş hareketleri değerli 

madenin 20 – 22 Şubat aralığında -2,08% oranında değer kaybına uğramasına neden olmuştur. 

 

 

 

                         Şekil 3: Günlük Spot Altın Grafiği  
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 Petrol;  

           EIA’nın haftalık olarak açıkladığı ham petrol stoklarına dair verilere göre; ABD’de ticari ham petrol 

stoku geçen hafta 1,6 milyon varil (0,4%) artarak 420,5 milyon varile yükselmiştir. Piyasa beklentisi 

stokların 1,8 milyon varil artması yönündeydi. Ülkenin ham petrol üretiminin bir önceki haftaya göre 

günlük ortalama bin varil azalarak 10,27 milyon varile gerilemiştir. Böylece ham petrol üretimi 5 hafta 

üst üste artış kaydettikten sonra ilk defa düşüş göstermiştir. EIA'nın Şubat ayı "Kısa Dönem Enerji 

Görünümü Raporu"na göre ABD’nin günlük ham petrol üretimi bu yıl 10,6 milyon varile yükseleceğinin 

tahmin edildiği bildirilmiştir. Gelecek yıl ise üretimin 11,2 milyon varile ulaşacağı ve böylece ABD’nin 

dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya’yı geride bırakacağı tahmin edilmektedir. 

    19 Şubat haftasına $61,51 seviyesinden başlayan CL-J8 kontratları haftanın son işlem gününde $62,50 

seviyelerinden fiyatlanmaktadır. Hafta içerisinde en yüksek $63,09 seviyesini test etmiştir. Sözleşme 

fiyatlarının $63 seviyelerini test etmesinde geçtiğimiz haftalarda ham petrol stok verilerinin art arda artış 

kaydettikten sonra Perşembe günü açıklanan verilerde stokların piyasa beklentisinin tersine azalış 

kaydetmesi etkili olmuştur. CL-J8 kontratlarının haftanın son işlem gününde 21 günlük basit hareketli 

ortalaması ($62,82) test ettiği gözlemlenirken, alışların devam etmesi durumunda fiyatların $63,24 ve 

$64,63 seviyelerini test etmesi beklenebilir. 

 

Şekil 4: Nisan Vadeli Petrol Grafiği 
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 16 Ocak Cuma günü hafta kapanışını 2,87% seviyesinden gerçekleştiren ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri  

19 – 23 Şubat haftasında 2013 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeleri 2,95% test etmiştir. Tahvil 

faizlerinde yaşanan yükseliş hareketinde; hisse senedi piyasasının satış baskısı altında olması, Salı 

günü ABD piyasalarının açılması ile birlikte ABD’nin toplam $258 milyar’lık üç gün süresince 

gerçekleştireceği bono ihaleleri ile arzı artırmaya hazırlanması, FOMC tutanaklarının açıklanması 

etkili olmuştur.  

 

   

 
 
 

Şekil 5: ABD 10 Yıl Vadeli Hazine Tahvil Faiz Grafiği 



 

 
  

Gedik Universal – 23 Şubat 2018                                  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                              
https://www.gedik.com/hizmetler/gedik-universal                               +90 212 385 42 00 

 

 

 

 

 

 

 

 19 – 23 Şubat Haftasında Açıklanan Veriler                       

  

Açıklanan  Veriler Açıklanan Beklenti  Önceki 

Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub )   55,9 55,4 55,5 

Mevcut Ev Satışları (Oca) 5,38M 5,61M 5,56M 

Ham Petrol Stokları  6,776M 0,126M -1,071M 

                                                                                          

                                                                                                                                              

 26 Şubat – 02 Mart Haftasında Açıklanacak Veriler 

 

 
Açıklanacak Veriler Beklenti  Önceki 

26 Şubat'18 Pazartesi Yeni Konut Satışları (Ocak) 642K 625K 

27 Şubat'18 Salı Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,2% 0,7% 

 
Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub ) 126,0 125,4 

28 Şubat'18 Çarşamba Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) 2,5% 2,6% 

 
Fed Başkanı Powell’ın Yorumları      

 
Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Oca) 0,5% 0,5% 

 
Ham Petrol Stokları     

01 Mart'18 Perşembe Kişisel Gelir (Aylık) (Ocak) 0,3% 0,4% 

 
Kişisel Gider (Aylık) (Ocak) 0,2% 0,4% 

 
ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) 58,6 59,1 

02 Mart'18 Cuma Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şub )   0,3% 

 
Tarım Dışı İstihdam (Şub ) 180K 200K 

 
İşsizlik Oranı (Şub )   4,1% 

 

 

 

 

https://tr.investing.com/economic-calendar/manufacturing-pmi-829
https://tr.investing.com/economic-calendar/existing-home-sales-99
https://tr.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://tr.investing.com/economic-calendar/new-home-sales-222
https://tr.investing.com/economic-calendar/core-durable-goods-orders-59
https://tr.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
https://tr.investing.com/economic-calendar/gdp-375
https://tr.investing.com/economic-calendar/fed-chair-powell-testifies-1739
https://tr.investing.com/economic-calendar/pending-home-sales-232
https://tr.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://tr.investing.com/economic-calendar/personal-income-234
https://tr.investing.com/economic-calendar/personal-spending-235
https://tr.investing.com/economic-calendar/ism-manufacturing-pmi-173
https://tr.investing.com/economic-calendar/average-hourly-earnings-8
https://tr.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
https://tr.investing.com/economic-calendar/unemployment-rate-300

