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GÜNDEM VE PİYASALARA GENEL BAKIŞ 

• Chicago Fed Aktivite Endeksinin Haziran'daki 5,33'lük rekor seviyesinden geri çekilerek 

Temmuz ayında 1,18 olarak gerçekleştiği açıklandı. ABD ekonomisindeki dip seviyelerden sonra 

yaşanan sert toparlanmanın ardından büyümenin bu seviyelerde yatay hareket etmeye 

başlayacağından endişe ediliyor. 

• Bugün  Türkiye’de reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanımı verileri, Almanya tarafında 

büyüme ve IFO rakamları, ve ABD’de de Richmond FED imalat endeksi, yeni ev satışları ve 

tüketici güven endeksi verileri gelecek.  

• Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 aşısında tünelin ucunda ışığın göründüğünü açıkladı. 

• ABD ve Çin yetkilileri birinci faz anlaşma için telefonla görüştü. İki taraf da anlaşmayı ilerletecek 

koşulları oluşturmak konusunda mutabık kaldı. 

• Trump ABD’li şirketlerin Çin’de WeChat ile işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmayı 

hedeflediklerini açıkladı. 

• Moody’s COVID-19 salgınının global olarak perakende sektörünü dönüşüme zorladığını ifade 

ederek, 5 yıl içinde mağaza sayısının azalmasının beklendiğini ve online alışverişe yönelen 

tüketiciler nedeniyle artan online harcama ve teslimat maliyetleriyle mücadele edileceğini 

ekledi. 

•  Perşembe günü FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma piyasalar 

için belirleyici olacak. 

• Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz ayında %86, Ocak-Temmuz döneminde ise 

%78 azaldı 

• TCMB repo ihalesinde ortalama %11.41 faizden 10 milyar TL fonlama sağladı. TCMB ayrıca repo 

pazarlarında sağladığı fonlamayı azaltabileceğini açıkladı. 

• TCMB dün son dönemde ilk defa Geç Likidite Penceresi’ni kullanarak piyasayı 1 Milyar TL 

fonladı. 

• Hazinenin 4 yıllık tahvil ihracında bileşik faiz %14.07 olarak gerçekleşti. 

• Almanya merkezli ödeme şirketi Wirecard AG, hisse senedi endeksi Dax’tan çıkarıldı. 

Wirecard’ın Dax Endeksi’nden çıkarılmasının ardından Türkiye’de 2015 yılında Yemekspeti’ni 

satın alan Delivery Hero endekse dahil olacak. 

• Exxon Mobil , Pfizer, ve Raytheon Technologies şirketlerinin hisseleri 31 Ağustos itibariyle Dow 

Jones endeksinde işlem görmeyecek. Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, biyoteknoloji 

firması Amgen ve havacılık ürünleri ve özel sektör çözümleri sunan Honeywell International 

endekse dahil olacak. 

 

 



 
Avrupa ve ABD borsaları yükselişle kapandı. Avrupa’da Dax %2,36, FTSE 100 %1,71, CAC40 %2,28 

yükselirken, ABD’de Dow %1,35, S&P 500 %1,00 ve Nasdaq % 0,60 oranında yükseliş kaydetti. 

Dün genel yükselişlerin yaşandığı Asya borsalarında bugün karışık performanslar gördük. Hong Kong ve 

Çin borsası düşerken Japonya ve Singapur borsası yükseldi. Japonya’da yükseliş yaklaşık 390 puan ve 

%1,7 seviyelerinde.  

Piyasaları alış tarafında tutan gündem genel olarak COVID-19 aşı/tedavi umutlarındaki artış ve ABD-Çin 

arasında adım adım azalan ticari gerginlik oldu. 

USDTRY  

TCMB adım adım fonlama maliyetlerini yükseltiyor olsa da piyasanın TCMB’nin TL’yi değerlendirme 

yöntemini beğenmediğini söyleyebiliriz. Son toplantıında politika faizini ve/veya faiz bandını 

genişletmesi beklenirken bunu yapmayıp, mevduat karşılıklarını artırması ve günlük repo ihaleleri ve 

geç likidite penceresini kullanarak fonlamayı sıkılaştırmaya çalışması TCMB’nin amaçladığı etkiyi 

yaratmaktan şu ana kadar uzak duruyor. USDTRY paritesi gün içinde 7,3827’i gördükten sonra günü 

7,37 seviyesinde kapattı. Fitch’in  olumsuz değerlendirmeleriyle baskı altında kalan TRY’de bu baskının 

bugün de devam etmesini bekliyoruz. Gün içinde gelecek veriler de etkili olacaktır. 7,3780 seviyelerinde 

işlem gören parite 7,37  üstünde kalması durumunda 7,40 seviyesini test edecektir. 7,40 ve 7,50 direnç 

seviyeleri iken destek seviyeleri ise 7,27 ve 7, 20. 

EURUSD  

Avrupa bölgesinde bugün Almanya’dan büyüme ve IFO verilerini, ABD tarafında ise Richmond FED 

imalat endeksi, yeni ev satışları ve tüketici güven endeksi verileri  gelecek. Bu nedenle paritede günü 

hareketli geçirebiliriz. EURUSD paritesi  %0.16  artışla 1.1808 seviyesinden işlem görüyor. Dün gün 

içinde 1,18497’e kadar yükselen paritede ilk direnç seviyeleri 1,1868  ve 1,1920. Destek seviyeleri işe 

1,1738 ve 1,1712. 

XAUUSD  

COVID-19 cephesinden hem tedavi hem de aşı çalışmalarından olumlu açıklamalar gelmesi Altın 

üstünde baskı oluşturuyor. Dün 1960 seviyesini test ederek 1.961,83’ü görmesine ragmen geri gelerek 

günü 1.26 seviyesinde kapatan XAUUSD 1.931 seviyelerinden işlem görüyor. 1.960 ilk direnç seviyesi 

olarak karşımızda duruyor, sonra ise 1.980. Destek seviyeleri ise 1.920 ve 1.900. 

GBPUSD 

Olumlu gelen PMI verisine rağmen artan kamu borçları ve olumsuz Brexit haberleri nedeniyle 

dengelenen beklentiler neticesinde baskı altında kalan GBPUSD paritesi dün 1,3053 – 1,3149 bandında 

hareket edip 1,3063 seviyesinde günü tamamladı. Bugün 1,3096 seviyesinde işlem gören paritede 

1,3210 ve 1,3330 direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz, destek seviyeleri ise 1,3012 ve 1,2930. 

BRENT 

Petrolde Meksika Körfezini tehdit eden 2 kasırga nedeniyle bölgedeki günlük ham petrol açık deniz 

üretiminin 1,5 milyon azaltılmak zorunda kalınması dün Brent fiyatlarını etkileyen en önemli faktör 

olarak karşımıza çıktı. 45,60 seviyelerinden işlem Brent petrolde gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsü 

tarafından açıklanacak olan ham petrol arz tahmini bekleniyor olacak. Brent petrolde 45,80 ve 46,40 

direnç seviyeleri iken, 44,50 ve 43,95 destek seviyeleri olarak takip edilecek. 



 
 

 

DAX30 

Bugün Almanya’da büyüme ve IFO verileri takip edilecek. Dünya genelinde hisse senedi piyasalarında 

COVID-19 aşı çalışmaları ve tedavi konusunda gelen olumlu haberler ile ABD-Çin arasında birinci faz 

ticari görüşmelere başlanmış olmasının olumlu etkileri hissediliyor. Dünü %2,36 artışla 13.066,54 

seviyesinden kapanan DAX30 endeksi dünya genelindeki olumlu havayla birlikte gün içinde açıklanan 

veriler takip edilecek. Endekste 13.200 ilk direnç seviyesi iken, 12.900 ve 12.645 destek seviyeleri. 

    

  
 
 
 
 
 
  VERİ TAKVİMİ     

Tarih Ülke   Veri Önceki Önem 

25 Ağu Salı Türkiye 10:00:00 Reel sektör güven endeksi 100,70 ** 

  Türkiye 10:00:00 TCMB, Kapasite kullanımı (%) 70,70 *** 

  Almanya 09:00:00 GSYİH - (Çeyreksel - mevs. düzelt.- %) -10,10 *** 

  Almanya 09:00:00 GSYİH - (Yıllık - %) -11,70 *** 

  Almanya 09:00:00 GSYİH - (Yıllık - çalisma günü duzelt.- %) -11,70 ** 

  Almanya 11:00:00 IFO endeksi 90,50 *** 

  ABD 16:00:00 S&P CaseShiller Ev fiyatları end 224,75 ** 

  ABD 16:00:00 S&P CaseShiller -20- Ev fiy. (Yıllık %) 3,69 ** 

  ABD 16:00:00 Ev fiyatları endeksi - (Aylık - %) -0,30 *** 

  ABD 17:00:00 Yeni ev satışları (bin) 776,00 *** 

  ABD 17:00:00 Richmond FED imalat san. end. 10,00 *** 

  ABD 17:00:00 Conf. Board Tüketici güven end. 92,60 *** 

26 Ağu Çarşamba ABD 15:30:00 Dayanıklı mal siparişleri (%) 3,60 *** 

27 Ağu Perşembe ABD 15:30:00 GSYİH (Çeyreksel - %) -32,90 *** 

  ABD 15:30:00 Kişisel tüketim (%) -34,60 *** 

  ABD 15:30:00 Çekirdek kişisel tüketim (%) -1,10 *** 

  ABD 17:00:00 Bekleyen ev satışları - (Aylık -%) 16.60 *** 

28 Ağu Cuma Türkiye 10:00:00 Tüketici Güveni 82,20 ** 

  ABD 15:30:00 Kişisel tüketim (%) 5,60 *** 

  ABD 15:30:00 Çekirdek özel tüketim (Aylık -%) 0,20 ** 

  ABD 15:30:00 Çekirdek özel tüketim (Yıllık - %) 0,95 ** 

  ABD 15:30:00 Kişisel gelir (%) -1,10 *** 

  ABD 15:30:00 Toptan satış stokları (%) -1,40 *** 

  ABD 16:45:00 Chicago PMI (%) 51,90 *** 

 

 

 



 
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi 

niyetle ve doğruluğu, geçerliliği ve etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun 

herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, 

garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; 

eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Efor Forex ve 

çalışanları sorumlu değildir. Efor Forex her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek 

kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.  

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, 

hiçbir şekil ve surette Efor Forex'in herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her 

türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek 

işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, 

yorum ve yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak 

sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar 

mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya 

dolayısıyla oluşacak zarar ve 

ziyandan hiçbir şekil ve surette Efor Forex ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, 

uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Efor 

Forex ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul 

ederler. Bu rapor, yorum ve yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya 

faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu  

hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında 

alması zorunludur. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak  

düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve 

getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

 

 


