
 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                              

 
BIST 100 -3.45% USDTRY 5.66% EURTRY 4.78% EURUSD -0.47% XAUUSD 0.30% GLDGR 5.79% BRENT -1.19% S&P 500 -1.81%

99,835 ▼ 5.7748 ▲ 6.5273 ▲ 1.1321 ▼ 1,313.30 ▲ 243.43 ▲ 66.84 ▼ 2,811 ▼

Günlük Bülten                  25 Mart 2019
 

 

 

     
  

 ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri 

 Brexit Sürecinin Ertelenmesi 

 31 Mart Yerel Seçimler 

 

 

 

 

     
 

 12.00 EUR Almanya Ifo İş İklimi Endeksi 
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BIST100…Bant Hareketini Aşağı Yönlü Kırdı… Geçtiğimiz haftanın son günü ABD- Türkiye arasında yaşanan İsrail ile ilgili 

gerginlik yeni bir siyasi kriz endişesiyle Borsa İstanbul’da sert düşüşe sebep oldu. TCMB’nin finansal piyasalarda yaşanan 

gelişmeleri göz önünde bulundurarak bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıklamasına rağmen satış 

baskısı devam etti. %3,5 kayıpla 99835 seviyesinden kapanan endeks de yeni haftada ABD-Türkiye arasındaki gerilim ve yerel 

seçim piyasanın gündeminde olacak.  100.000-105.000 bandındaki hareketini geçtiğimiz hafta aşağı yönlü kıran endeksin 

100.000 altında seyretmesi satışların ivmelenmesine neden olabilir. 

 USRTRY…Haftaya 5.62 Seviyesinden Başladı… ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e dair açıklamalarının Türkiye’den sert tepki 

almasıyla ABD-Türkiye arasındaki siyasi tansiyonun yükselmesi kurun kırılganlığını tetikledi. %5 yükselişle 5.7450 seviyesini 

test eden parite yeni haftaya 5.62 seviyesinden işlem görerek başladı. Yerel seçim ve ABD-Türkiye arasındaki yeni bir siyasi 

gerilimin başlangıcı ile yeni haftada USDTRY paritesinde yüksek volatilite gözlemlenebilir. 

EURTRY…6.52 Seviyesini Test Etti… TL tarafındaki kırılganlığın artmasıyla yükselişini 6.52 seviyesine taşıyan ve güne 6.35 

seviyesinden işlem görerek başlayan parite gün içinde 6.37 direncini test edebilir. 

EURUSD… Ekonomik Yavaşlama Endişeleri İle Aşağı Yönlü… Almanya ve Euro Bölgesinde açıklanan PMI verilerinin 

beklentinin altında açıklanması bölgedeki ekonomik yavaşlamaya yönelik endişeleri artırdı. Verinin açıklanmasının ardından 

Euro’daki değer kaybıyla paritede 1.11 seviyesine sert düşüş yaşandı. ABD tarafında ise PMI verisi beklentinin altında 

açıklanırken mevcut ev siparişleri beklentileri aştı. Bugün Euro Bölgesinin öncü ekonomisi Almanya Ifo İş İklimi Endeksi 

açıklanacak.  

XAUUSD… 1316 Seviyesinden İşlem Görüyor… Yükselişine devam eden parite yeni haftaya 1316 seviyesinden işlem görerek 

başladı. ABD-Çin ticaret anlaşmasındaki belirsizlik ve Brexit süreci küresel risk iştahıyla Ons altın yukarı yönlü hareketlerine 

devam edebilir. 

GLDGR…238 Direncini Test Etti… USDTRY ve XAUUSD paritelerindeki yükselişe paralel olarak yukarı yönlü hareketlerine 

devam eden paritede güne 238 direncini test ederek başladı. 

BRENT…Arz Kısıntısı Devam Ediyor… OPEC ülkelerinin üretim kısıntıları gerçekleştirdiği dönemde üretimine hız kesemeden 

devam eden ABD’de geçtiğimiz hafta petrol sondaj kule sayısında düşüş görüldü. ABD ham petrol stoklarında yaşanan düşüş 

ve OPEC’in arz kısıntılarını Haziran ayına kadar sürdüreceklerini bildirmeleri petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine 

devam etmesine neden olabilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda Brent petrol de 67-68 direnç 

seviyeleri takip edilebilir.  

S&P500… PMI Verisi Sonrası Düştü….Fed sonrası güvercin açıklamalarla yükselişine devam eden S&P500 endeksi haftanın son 

gününü düşüşle kapattı. ABD tarafında hizmet ve satın alma PMI rakamlarının beklentilerin altında açıklanmasının küresel 

büyümeye ilişkin endişeleri de beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Yeni haftada açıklanacak ABD 4. çeyrek büyüme verisi 

piyasaların yönünü belirlemesine yardımcı olacaktır. 
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