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12.03.2018 – 16.03.2018 Haftalık Gelişmeler 
 

 

 

 Geride bırakmayı hazırlandığımız 12 - 16 Mart haftasında;  

 5 – 9 Mart haftasında ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin ulusal güvenliğini korumak amacıyla 

ithal çeliğe 25% alüminyuma ise 10% gümrük vergisi uygulayacakları tasarıyı imzalamıştır. 

Uygulamaya koyulan ek vergilerden Kanada ve Meksika’yı muaf tutacağını diğer ülkelerinde 

muaf tutulabileceğini açıklaması ile birlikte piyasalarda ticaret savaşlarının yaşanacağına ilişkin 

endişeler azalmış olsa da yeni haftada ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Çin ile olan 

Ticaret açığını $100 milyar’a düşürmeyi amaçladığını açıklaması ile ticaret savaşlarının 

artacağına yönelik endişeler artmıştır. ABD basınında Çin’den ithal edilen teknoloji ve 

telekomünikasyon ürünlerine uygulanacak ek gümrük vergilerinin tutarının $60 milyar olacağı 

yer almaktadır. (Küresel çapta bir ticaret savaşının başlaması durumunda bunun dünya 

ekonomisine maliyetinin $470 milyar olacağı tahmin edilmektedir.) 

 Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce Çin ile olan ticaret açığı 2017’de bir 

önceki yıla göre 8% artışla $375 Milyar’a çıkarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır.  

 ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmesi ile 

Ekonomi Başdanışmanı Gary Cohn istifa ettiğini açıklamıştır. Cohn yerine ekonomist ve eski 

televizyon sunucusu Larry Kudlow’u Baş Ekonomi Danışmanlığı ve Ulusal Ekonomi Konseyi 

Direktörlüğü pozisyonuna getirildiği bildirilmiştir. 

 14 aylık görev süresi içerisinde kabinesinde ve çalışma ekibinde 20’den fazla görev değişikliği 

gerçekleştiren Donald Trump geride bırakmayı hazırlandığımız haftada Dışişleri Bakanı Rex 

Tillerson’ın görevine son verdiğini açıklamıştır. Tillerson yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’nun 

getirileceği bildirilmiştir. 

 ABD basınında yer alan haberlere göre Donald Trump’ın Kişisel Danışmanı John mcEntee’nin de 

bilinmeyen güvenlik nedeniyle işine son verildiği haberleri yer almıştır. Fakat Beyaz Saray 

Sözcüsü Sarah Sanders bu konuya dair açıklama yapmamıştır. 
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 ABD Senatosu, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan küresel finansal kriz sonrasında Eski Başkan Barack 

Obama’nın hayata geçirmiş olduğu Dodd-Frank Wall Street Reformu’nun bazı finansal 

regülasyonlarının gevşetilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı açıklanmıştır.   Tasarı;  

 Finansal kuruluşların daha sıkı denetime tabi tutulan sistematik risk grubunda yer 

alması için toplam mal varlığının mevcut durumdaki $50 milyar yerine $250 milyar 

yükseltilmesini 

 Toplam mal varlığı $10 milyar’dan düşük olan bankaları, öz sermaye ile yatırım 

yapılmasını yasaklayan kuralların kaldırılmasını, daha küçük bankalara yönelik 

raporlama ve denetimler zorunluluklarının gevşetilmesini içermektedir.  

 St. Louis FED Başkanı James Bullard; 2018 yılında faizi 4 kez artırmanın, özellikle FED’in 

varlıklarını azaltmaya yönelik programının "daha da güçlü" hale gelmekte olduğu dönemde, 

enflasyonu aşağı çekebileceğini belirtmiştir.(FED $4.5 Trilyon’a ulaşan bilançosunu daraltmaya 

geçen yılın ekim ayında başlamıştı.) 

 FED politika yapıcılarının son açıklamaları; vergilerin düşürülmesi ve kamu harcamalarının 

artmasının kısa vadeli büyüme ve enflasyonu yukarı yönde etkileyeceği beklentileri ile birlikte 

bu yıl dört faiz artırımına gideceği yönünde olmuştur. ( FOMC politika toplantısı 20-21 Mart’ta 

gerçekleşecektir.) 

 

                                                                                        Şekil 1: FED Funds Rate 
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ABD HİSSE SENEDİ PİYASASI 
 
                DOW JONES SANAYİ ENDEKSİ  
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  Geride bırakmayı hazırlandığımız haftaya 90,06 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi; ABD’de Salı 

günü açıklanan TÜFE verilerinin beklentiler doğrultusunda aylık 0.2% yıllık 2.2% artış kaydetmesi ve 

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alındığının açıklanması ile G-10 para birimleri karşısında 

değer kaybetmeye başlamıştır. Çarşamba günü de değer kaybetmeye devam eden dolar haftanın en 

düşüğü 89,56 seviyesini test ettikten sonra Perşembe günü yönünü Başkan Donald Trump’ın yeni 

Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’un yaptığı konuşmaların güçlü doları destekleyeceğine yönelik 

olması ile yönünü yukarı çevirmiş ve kayıpların bir kısmını telafi etmiştir. Güçlü duruşunu ABD 

basınında ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R McMaster’ın görevine son verileceği 

yönündeki haberin yer alması ve Trump yönetimine ilişkin endişelerin artmasıyla sürdüremeyen 

dolar G-10 para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam etmekte ve haftanın son işlem 

gününde 89,94 seviyelerinde seyretmektedir. 

 

 

          Şekil 2: Günlük  Dolar Endeksi  Grafiği 
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 12 – 16 Mart haftasına 1.323,8 seviyesinden başlayan Altın; ABD yönetimde yapılan değişikliklerden 

dolayı Trump yönetimine ve dünya genelinde ticaret savaşı endişelerinin artması, İngiltere – Rusya 

arasında yaşanan siyasi gerilimlerin etkisi ile haftanın ilk üç gününde yatırımcılarına kazanç 

sağlamıştır. Bu yükseliş hareketleri yeni Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow’un güçlü doları 

desteklediğini belirtmesi ile güçlenen dolarla birlikte sona ermiştir. Haftanın son işlem gününde 

değer kaybetmeye devam eden değerli maden haftanın en düşük seviyesi 1313,8 seviyesini test 

etmiştir.  

 

 

 

                         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 5 milyon varil (1,2%) artarak 430,9 milyon varile yükselmiştir. Piyasa beklentisi 

stokların 2 milyon varil artması yönündeydi. ABD’nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük 

ortalama 12 bin varil artışla 10,38 milyon varile yükselmiştir.  

          EIA’nın ‘’Aylık Petrol Piyasası Raporu’’na göre OPEC’in ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya 

kıyasla günlük 420 bin azalarak 32 milyon 100 bin varil olmuştur. OPEC dışı ülkelerin üretimi ise günlük 

58 milyon 900 varile yükselmiştir. Şubatta küresel petrol arzı ise 97 milyon 900 bin varil olarak 

gerçekleşmiştir. OPEC’in petrol üretimini düşürmek için aldığı karar uyum oranı ise Şubatta 147% 

yükselmiştir. 

        Cuma günü açıklanan ABD’de aktif petrol sondaj kuyu sayısının Ocak ayından bu yana ilk kez 

azalmasının ardından yeni haftaya $62,10 seviyesinden başlayan CL-J8 kontratları ABD’de artan kaya 

petrolü üretiminin ABD’de stokların düşmesini sınırlayacağı ve küresel arz fazlasını artıracağı endişeleri 

ile değer kaybetmiş ve haftanın son işlem gününe $61,19 seviyesinden başlamıştır.  

 

 

Şekil 4: Nisan Vadeli Petrol Grafiği 
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 12 Mart haftasına 2,87% seviyesinden başlayan ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri, İngiltere ve Rusya 

arasında artan diplomatik gerginlik ve ABD perakende satış rakamlarının 0.3% artış beklentisine 

karşın -0.1% azalış kaydetmesi ile haftanın genelinde gerilemeye devam etmiştir. Hafta içerisinde 

2,82% seviyelerini test eden tahvil faizlerinin haftanın son işlem gününde de 2,82% seviyesini 

koruduğu gözlenmektedir. 

 ABD Hazinesi Pazartesi günü düzenlediği 2 ihalede toplam $49 milyar borçlanmıştır.  

 

   

 
 
 

Şekil 5: ABD 10 Yıl Vadeli Hazine Tahvil Faiz Grafiği 
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 12 – 16 Mart Haftasında Açıklanan Veriler                       

  

Açıklanan  Veriler Açıklanan Beklenti  Önceki 

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

Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) %1,8 %1,8 %1,8 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) %0,2 %0,2 %0,5 

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) %2,2 %2,2 %2,1 

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

Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) %2,5 %2,5 %2,2 

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) %0,2 %0,1 %0,4 

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) %2,8 %2,8 %2,7 

Perakende Satışlar (Aylık) %-0,1 %0,3 %-0,1 

Ham Petrol Stokları 5,022M 2,023M 2,408M 

İnşaat İzinleri (Şubat) 1,298M  1,320M 1,377M 

                                                                                          

                                                                                                                                              

 19  – 23 Mart Haftasında Açıklanacak Veriler 

 

 
Açıklanacak Veriler Beklenti  Önceki 

21 Mart'18 Çarşamba Ham Petrol Stokları     

 
Mevcut Ev Satışları (Şub ) 5,47M 5,38M 

23 Mart''18 Cuma Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şub ) %0,4 %-0,3 

 
Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Şub ) %-2,0 %-3,7 

 
Yeni Konut Satışları (Şub ) 611K 593K 
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https://tr.investing.com/economic-calendar/durable-goods-orders-86
https://tr.investing.com/economic-calendar/new-home-sales-222

