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Piyasada Dikkatler Suriye Harekatına Çevrildi 

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan İhracat verisi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında azalırken İthalat verisi 

yüzde 14,4 oranında artış gösterdi. Çin’de Mart ayı dış ticaret açığı 4,98 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Mart ayı TÜFE verisi piyasa 

beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,5 oranında gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan aylık 

raporda, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin devam eden üretim arzı kısıntısı anlaşması ile küresel petrol stoklarını hedeflenen düzeye çekmeye devam 

ettikleri belirtildi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Şubat ayı Dış ticaret fazlası 18,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. FOMC komite üyesi Rosengren yaptığı 

açıklamalarda, 2018 yılında Fed’in tahminlerinden daha fazla faiz artışı gerekebileceğini ifade etti. Rosengren, işsizlik oranının beklentilerden daha düşük 

seviyelere gerileyebileceğini öngördüğünü, ekonomide aşırı ısınma ve ticaret savaşlarına yönelik gelişmelerin ülke büyümesi üzerinde kısa vadeli riskleri 

içerisinde barındırmaya devam ettiğini belirtti. ABD’de açıklanan öncü Michigan tüketici güveni verisi Nisan ayında bir önceki aya göre geriledi ve 97,8 

düzeyinde gerçekleşti.  ABD’de açıklanan Şubat ayı İş imkanları ve personel değişim oranı bir önceki aya göre geriledi ve 6,052 milyon olarak gerçekleşti. 

ABD borsaları Cuma gününü ekside tamamladı.  Dijital para birimleri Cuma günü, Bitcoin yüzde 2,2 artış ile 7903 dolar, Ripple yüzde 8,3 artış ile 0.65 dolar 

ve Ethereum yüzde 5,6 artış ile 493 dolar seviyesinden günü tamamladı. Hafta sonu ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik ortak hava saldırısı 

düzenlediği açıklandı.  

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın son işlem gününde, sınırımızda artan jeopolitik risklere rağmen TL’nin dolara karşı nispeten güçlü duruşunu 

korumaya devam ettiği görülürken kurun fiyatlamalarda 4,0723-4,1167 aralığında hareket ettiği ve günü 4,0937 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-

100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 0,57 düşüş ile 109.604 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyeti Cuma günü, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti.  Yurtiçi gösterge tahvil getirisi Cuma gününü, yüzde 14,36 ve on yıllık tahvil getirisi 

yüzde 0,77 artış ile yüzde 13,12 seviyesinden tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk priminin yüzde 0,06 yükselişle ile 202,65 seviyesinde olduğu görülüyor.  
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Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem 

TRY 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi  Şubat  12,0% Yıllık *** 

USD 15:30 Perakende Satışlar Mart 0,4% -0,1% Aylık ** 

USD 15:30 New York Empire State İmalat Endeksi Nisan 19,80 22,50 Aylık ** 

USD 19:00 FOMC Üyesi Kashkari’nin Konuşması     ** 
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ABD, İngiltere ve Rusya’nın Suriye’ye 

yönelik hava harekatı düzenlemesi ile 

piyasalarda risk iştahı azaldı. Ayrıca 

ABD BM Temsilcisi tarafından 

askerlerimiz şuan için çekilmeyecek 

yönünde mesaj verildi. Ancak haftaya 

sınırlı fiyat hareketliliği ile başlayan 

bir USDTRY görüyoruz. Dolar 

endeksinde ise 90,00 seviyesi 

altındaki hareketlilik sürüyor. Kurun 

tekrardan kendisini 4,10 seviyesi 

üzerine atmasıyla alımların arttığını 

görebiliriz. Bugün Türkiye Sanayi 

Üretimi verisi takip edilecek. Ayrıca 

ABD Perakende Satışlar ve New 

York Empire State İmalat Endeksi 

verisi açıklanacak. 

Güne bir miktar toparlanma hareketi 

ile başlayan USDTRY’de 4,10 

seviyesinin üzerinde 4,12-4,14 direnç 

bölgesi pozitif fiyatlamaların devam 

etmesi açısından takip edilebilir. 

Oluşabilecek bir geri çekilmede ise 

4,0830 desteği önemli. 
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Geçtiğimiz hafta bir miktar zayıf 

seyreden Euro varlıklarına rağmen 

yükselişlerini sürdüren paritede değer 

kaybı içerisinde olan Türk Lirası etkili 

oldu. Ancak yeni haftaya ABD, 

İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye 

yönelik başlatmış oldukları askeri 

harekat ile başlıyoruz. Bu nedenle 

gün içerisinde bu harekat ile ilgili 

gelişmeler yakından takip edilecek. 

Ayrıca Euro Bölgesi’nde takip 

edilecek önemli bir veri bulunmazken, 

Türkiye’de açıklanacak Sanayi 

Üretimi verisi parite fiyatlamaları 

açısından etkili olabilir. 

EURTRY’nin 4,05 seviyesi üzerinde 

seyretmesi yeni bir alım noktasında 

pariteyi 5,0780 direncine taşıyabilir. 

Olası bir zayıflamada ise paritenin 50 

periyotluk üssel hareketli 

ortalamasına işaret eden 5,0235 

desteğine dikkat etmekte fayda var. 

 

EUR/TRY         16 Nisan 2018 

 

 



  

Haftaya yatay başlayan Dolar 

varlıkları ile sınırlı fiyatlanan paritede 

1,2330 seviyesinde fiyatlamalar 

sürüyor. ABD, İngiltere ve Fransa’nın 

Suriye’ye hava harekatı düzenlemesi 

ile piyasalarda risk iştahı azaldı. ABD 

Başkanı Trump’tan ise bu harekatı 

Esad’ın kimyasal silah kullanmasını 

engelleyene dek sürdürmeye 

hazırlıklıyız yönünde açıklama geldi. 

Bu harekata yönelik gelişmeler ve 

ABD Başkanı Trump’ın söylemleri 

paritenin seyri açısından gün 

içerisinde belirleyici olabilir. Bugün 

Euro Bölgesi veri gündemi açısından 

sakin, ABD’de ise Perakende Satışlar 

ve New York Empire State İmalat 

Endeksi verisi takip edilecek. 

EURUSD paritesinde 1,2300-1,2350 

dar bant aralığında fiyatlamalar 

sürüyor. Yükselişlerde 1,2350 direnci 

paritede yeni bir yön arayışına yol 

açabilecekken, aşağıda 1,23 destek 

eşiğini izliyoruz.  

 

EUR/USD         16 Nisan 2018 

 

 



 

Haftanın son işlem gününde, dolar ve 

dolar endeksinde yaşanan sınırlı 

değer kazanımları sonrasında ons 

altının 1333 seviyeleri civarına kadar 

gerilediği görülse de gün içerisinde 

jeopolitik risklerin tekrar gündeme 

gelmesi ile birlikte küresel 

piyasalarda güvenli liman olma 

özelliği ile ön plana çıkan sarı metalin 

haftayı 1345 seviyesinden 

tamamladığını gördük. ABD on yıllık 

tahvil getirisinde yaşanan düşüş 

eğilimi, ons altında yukarı yönlü 

hareketleri destekler nitelikte.  

Teknik olarak baktığımızda, ons 

altının 4 saatlik grafikte 50 periyotluk 

üssel hareketli ortalaması olan 1339 

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması 

durumunda yukarı yönlü 

fiyatlamaların devamı görülebilir. 

Yükselişlerin devamında 1350, 1357 

ve 1364 direnç seviyeleri takip 

edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 

1336, 1332 ve 1327 destek seviyeleri 

izlenebilir.  
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ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’ye 

yönelik hava harekatı düzenledi. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, 

operasyon sonrasında 

gerçekleştirmiş olduğu açıklamada 

Suriye’nin kimyasal silah kullanımına 

müdahale etmede kararlıyız 

mesajlarına yer verdi. Diğer taraftan 

rejimi devirmek ya da iç savaş amacı 

gütmediklerini belirten May, bir 

sonraki operasyonda parlamento’ya 

gideceğiz dedi. Dolar’ın yatay 

fiyatlamaları ile 1,4235 seviyesi 

üzerinde fiyatlanan paritenin yeni 

haftaya yaklaşık 1,4250 seviyesinden 

başladığı görülüyor. Bugün sadece 

ABD tarafında takip edilecek veri 

akışı bulunuyor. 

GBPUSD paritesinde fiyatların 

1,4235 seviyesi üzerinde tutunması 

geri çekilmeleri sınırlı bırakabilir. 

Yükselişlerde ise 1,4315 direnci 

izlenecek.  
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Geçtiğimiz hafta 107,70 seviyesinden 

dönüş gerçekleştiren paritede bir 

miktar satış baskısı hissedildi. Diğer 

taraftan ABD, İngiltere ve Fransa’nın 

Suriye’ye harekat başlatması güvenli 

liman talebini tetikleyerek Yen para 

birimine olan alımları 

yoğunlaştırabilir. Böylece gün 

içerisinde paritenin geri çekilmelerine 

hız kazandırdığı görülebilir. Bugün 

ABD Perakende Satışlar ve New 

York Empire State İmalat Endeksi 

verisi takip edilecek. 

USDJPY’nin yeni haftaya aşağı yönlü 

eğilimine hız kazandırarak başlaması 

107,00 desteğini gündeme getirebilir. 

Özellikle bu seviye düşüşlerin 

derinleşmesi açısından kritik önem 

taşıyor. 
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Haftanın son işlem gününde, ham 

petrolün fiyatlamalarda 67,76 

seviyeleri civarını test ettiği fakat bu 

seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı 

ve günü 67,40 seviyesinden 

tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, 

ABD’de açıklanan Baker Hughes 

sondaj kuyu sayısı verisinin 7 adet 

artış ile 815 adete yükseldiği görüldü. 

ABD’de artan sondaj kuyu sayısının 

ham petrol fiyatlamaları üzerinde 

baskı oluşturmaya devam ettiği 

görülüyor.  

Teknik olarak bakıldığında, ham 

petrolün ara destek seviyesi olan 

66,50 seviyesi üzerinde kalıcılık 

sağlaması durumunda yukarı yönlü 

fiyatlamaların devamı görülebilir. 

Yükselişlerin devamında 67,60, 

67,90 ve 68,10 direnç seviyeleri takip 

edilebilir. Olası, düşüşlerde ise 66,40, 

66,20 ve 66,00 destek seviyeleri 

izlenebilir. 
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S&P500  

 

Cuma günü, S&P 500 vadeli kontrat 

endeksinin 2679 seviyeleri civarını 

test ettiğini fakat bu seviyeleri 

aşmakta zorlandığı görüldü. Gün 

içerisinde, ABD’de bazı bankaların 

açıkladığı bilançoların birçoğunun 

beklentileri karşılaması ve VIX 

endeksinde yaşanan gerileme 

endeks fiyatlamalarına olumlu 

yansımaları görülse de artan ticari ve 

jeopolitik risklerin endekste 

düşüşlerin yaşanmasına neden 

olduğu görüldü. Bugün, ABD’de 

açıklanacak olan Perakende Satışlar 

verisi  takip edilecek.  

Teknik olarak, endeksin 4 saatlik 

grafikte 200 periyotluk hareketli 

ortalaması olan 2686 seviyesi altında 

kalıcılık sağlaması durumunda geri 

çekilmelerin devamı görülebilir. 

Düşüşlerin devamında 2658, 2645 ve 

2636 destek seviyeleri takip edilebilir. 

Olası, yükseliş denemelerinde ise 

2680, 2688, 2700 direnç seviyeleri 

izlenebilir. 
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EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY
DİRENÇ 3 1,2445 4,1400 5,1260 1,4500 1364 68,10 2700 109,30

DİRENÇ 2 1,2390 4,1200 5,1050 1,4400 1357 67,90 2688 108,50

DİRENÇ 1 1,2350 4,1000 5,0780 1,4315 1350 67,60 2680 107,70

PİVOT 1,2327 4,0942 5,0509 1,4251 1344 67,29 2660 107,43

DESTEK 1 1,2300 4,0830 5,0500 1,4235 1336 66,40 2658 107,00

DESTEK 2 1,2250 4,0600 5,0235 1,4150 1332 66,20 2645 106,25

DESTEK 3 1,2200 4,0370 5,0000 1,4075 1327 66,00 2636 105,35

* Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir.

Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön

FDOW 24453,00 0,48 117,00

SP500 2656,30 -0,29 -7,69

DAX,IBS 12442,40 0,22 27,39

XAU/USD 1345,82 0,01 0,11

XGLD 177,26 -0,04 -0,08

BRENT 71,84 -1,01 -0,73

USGB10Y 2,83 0,21 0,01

GGB10Y 0,51 -0,78 0,00

TAHVIL10Y 13,12 0 0,000


