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Dolar Kanadında yaşanılan gerginlik hız kaybetmeden devam ediyor. Jeopolitik hareketlilik geçtiğimiz hafta 

ABD’nin Suriye operasyonu ile başladı. Önceki dönemde ülke içerisinde yaşanılan nükleer silah kullanımı 

üzerine ABD tepkisiz kalamadığını açıkladı ve Esad rejimi üzerine saldırıda bulundu. Tabi ki yaşanılan bu 

gerginlik küresel piyasalara fazlasıyla sıçramış ve ekonomiler arasında taraf olunmasını beraberinde getirdi. 

Nitekim Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanılanlarda tam bu döneme denk gelmesiyle yaşanılan olayların bir 

nebze daha büyümesini sağlamıştı. Tabi bu noktada dikkat edilen önemli noktalardan biri “ABD ve Rusya 

arasında nasıl bir gerginlik yaşanacak ve orta yol bulunabilecek mi?” diğeri ise “Kuzey Kore ve ABD arasında 

yaşanılan olaylara Çin etkisi nasıl olacak?” 

Yaşanılan gerginlikler ile birlikte Amerikan Doları üzerinde sert değer kayıplarının yaşandığı görülmektedir. 

Özellikle yatırımcıların siyasi ve jeopolitik gerginlik dönemlerinde güvenli limanlara olan talebinin arttığı 

düşünülecek olursa, Altın ve Japon Yen’inde yaşanılan değer kazanımları açıklanabilir. Ekonomik veri 

takviminin ikinci planda kaldığı günlerde ABD Başkanı Trump başta olmak üzere diğer ülke yetkililerinin 

yapacakları açıklamaların volatiliteyi arttırması beklenebilir.  

Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın 

toplantısında Suriye rejiminin katliamlarını bir kez daha kınayarak, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, 

teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi." Açıklamalarında bulundu. 

Ayrıca Amerikan Doları üzerine de açıklamalarda bulunan Trump, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin 

rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." Dedi. 

Trump, öte yandan, Çin'in son dönemde, kendi para birimini zayıflatma yönünde piyasaya müdahale 

etmediğini söyledi ve Wall Street Journal'daki değerlendirmesinde, "Döviz manipülatörü değiller" dedi. 

Trump’ın seçim kampanyasında ortaya attığı maddelerden biri de Çin’in döviz manipülatörü olduğunu ilan 

edeceğiydi. 

Trump ile birlikte yaşanılan hareketlilik sadece dolar üzerinde değil bütün küresel ekonomilerde yakından 

hissediliyor. Siyasi etkilerin yanında bugün gelecek olan ekonomik veriler incelendiğinde, sabah saatlerinde 

gelen Çin’in ticaret verilerinin beklentilerin üzerinde kaldığı görüldü. Asya için olumlu sinyaller veren verinin 

gün içerisinde fiyatlanmalarının devam etmesi beklenebilir. Veri takviminde ise bugün dikkat çeken 

açıklamanın ABD tarafından TSİ 15,30’da gelecek olan ÜFE rakamları ile TSİ 17.00’daki Michigan enflasyon 

beklentisinde olacağı söylenebilir.  
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 SEVİYELER 

Destek 1 1,0655 

Destek 2 1,0630 

Destek 3 1,0610 

Direnç 1 1,0675 

Direnç 2 1,0695 

Direnç 3 1,0710 

 SEVİYELER 

Destek 1 1280 

Destek 2 1276 

Destek 3 1267 

Direnç 1 1287 

Direnç 2 1290 

Direnç 3 1296 
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 SEVİYELER 

Destek 1 3,6440 

Destek 2 3,6280 

Destek 3 3,6080 

Direnç 1 3,6660 

Direnç 2 3,6860 

Direnç 3 3,7020 

 SEVİYELER 

Destek 1 108,95 

Destek 2 108,70 

Destek 3 108,40 

Direnç 1 10915 

Direnç 2 109,60 

Direnç 3 109,80 
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YARARLANILAN KAYNAKLAR: 

TRINVESTING 

BLOOMBERGHT, 

A1 CAPITAL ARŞİVİ 

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. 

 

http://a1fx.com/

