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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 26.08.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Genel Bakış 

• Bugün sakin bir gündem ve zayıf bir veri akışı bizi bekliyor. ABD’de Dayanıklı mal siparişleri 

verisi açıklanacak (TSİ 15:30)  

• Yarın FED Başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma piyasalar için 

belirleyici olacak.  Piyasaları destekleyici parasal genişleme progamlarıyla ilgili açıklamaları 

dikkatle izleniyor olacak. 

• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ekonomideki gerilemenin düşündüklerinden daha uzun 

süreceğini söyledi. 

• Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik tırmanıyor. Almanya’nın arabulucuğunda gerginlik 

azaltılmaya çalışılıyor. 

• Ali Baba grubu kuruluşlarından ANT grubu  tarihi bir halka arza hazırlanıyor. 225 milyar USD 

değerlemeyle aynı anda Hong Kong ve Shanghai’da listelenmesi beklenen halka arzda talebin 

güçlü olması halinde 30 milyar USD tutarında hisse satışı hedefleniyor. Gerçekleşmesi halinde 

bu rakam 2019 yılında yapılan Saudi Aramco halka arzında gerçekleşen 29 milyar USD 

tutarındaki rekor satış hisse satışından yüksek bir satış olacak. 

• Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin döviz rezervlerinin 

ve döviz cinsinden mevduatların artış göstermesinin risk oluşturduğunu ve daha fazla dış 

finansman ihtiyacı olduğunu ifade etti. TCMB’nin yıl sonuna kadar politika faizinde 100 baz 

puanlık artış yapmasını beklediklerini söyleyen Winslow, ekonomide bu yıl yüzde %3,9’luk bir 

daralma görülebileceğini de ekledi. 

• Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte %9,7 daraldı, ilk çeyrekte de %10,1 daralmıştı. 2. çeyrekte 

yatırımların da %7,9 düştüğü ve hane halkı harcamalarının da aynı dönemde %10,9 gerilediği 

açıklandı. Alman ekonomisinde üçüncü çeyrekte %7 büyüme bekleniyor. 
• Almanya IFO Endeksi  Ağustos ayında 92,6 olarak açıklandı. Temmuz ayında 90,5 olan Endeks 

için Ağustos ayı beklentisi 92,2 idi.  

• Türkiye'de imalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı . Oran Ağustos ayında 2,6 puan artarak 

%73,3 oldu. 

• ABD'de S&P CoreLogic CS 20 kentte konut fiyatları Haziran ayında aylık bazda değişmedi, yıllık 

% 3.46 arttı. 

• ABD'de Federal Housing Finance Agency'nin açıkladığı verilere göre konut fiyatları geçen yıla 

göre %5,4 arttı, ve COVID'e rağmen bu yılın ikinci çeyreğinde %0,8 arttı. 

Dün Avrupa’da yükselişle açılan endekslerde özellikle ABD’den gelen karışık datalar ile moraller 

bozuldu ve zayıf kapanışlar yaşandı.  ABD ise Dow düşüşle kapanırken, S&P ve Nasdaq yükselerek rekor 

kapanışlar yaptı. S&P 500 arka arkaya 4. gün yükselişini yaşadı.  

FED Başkanı Powell’ın açıklamalarını bekleyen Asya piyasalarında endeksler kar satışlarıyla düşüşler 

yaşıyor. Saat 08:20 itibariyle Nikkkei % 0,11, Shanghai % 1, 09 ve Hang Seng % 0,09 oranında düşüşte.  

G -10 para birimleri JPY dışında USD karşısında günü güçlenerek kapadı. 
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XAUUSD  

XAUUSD iki gün önce test ettiği  1.960 seviyesinden başladığı düşüşüne dün de devam etti ve 1.915 

seviyesinde gelen alımlarla günü 1.925 seviyesinden kapandı. Karışık gelen ekonomik veriler, olumlu 

COVID haberleri ve FED Başkanı  Powell’ın beklenen konuşması XAUUSD’de gevşek ve satıcılı bir piyasa 

oluşturuyor. 1.919 seviyesinden işlem gören XAUUSD’de 1.939 ilk direnç seviyesi olarak karşımızda 

duruyor, sonra ise 1.951. Destek seviyeleri ise 1.9215 ve 1.900. 

DAX30 

Dün Almanya’da açıklanan IFO Endeksi rakamları açılışta DAX endeksini desteklerken, devamında 

ABD’den gelen olumsuz Tüketici Güven Endeksi rakamı moralleri bozdu ve kar satışlarına neden olarak 

DAX’ın zayıf kapanış yapmasına neden oldu. Almanya’da üçüncü çeyrekte %7 büyüme bekleniyor. 

Gün içinde önemli veri akışının olmadığı günde Powell’ın yarınki konuşması öncesinde zayıf bir 

açılış bekleniyor. Dün gün boyunca 13.060 – 13.221 bandında hareket eden Endeks günü %0,04 

düşüşle 12.061,62 seviyesinden kapandı. Endekste 13.200 ilk direnç seviyesi iken, 12.900 ve 12.645 

destek seviyeleri. 

BRENT 

Petrolde Meksika Körfezini tehdit eden 2 kasırganın neden olduğu üretim düşüşü  Brent petrolün son 

5 aylık zirvesine doğru hareketlenmesine neden oluyor. 45,98  seviyelerinden işlem gören Brent 

petrolde . 46,70 ve 47,30 direnç seviyeleri iken, 45,30 ve 44,70 destek seviyeleri olarak takip edilmeli. 

USDTRY  

Artan Türkiye-Yunanistan gerginliği ve Fitch direktörü Winslow’un açıklamaları TRY üstündeki baskının 

devamına neden oldu. USDTRY paritesi dün 7,40 seviyesini test etmiş olsa da üstünde kalacak gücü 

bulamadı ve 7,3940 seviyelerinden güne başladı ve 7,40 seviyesinden işlem görüyor. Paritenin 7,40 

seviyesinin üstünde kalması durumunda 7,50 seviyesini hedefleyebileceğini söyleyebiliriz, destek 

seviyeleri ise 7,37 ve7,27. 

 

      VERİ TAKVİMİ     

Tarih Ülke   Veri Önceki Önem 

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 *** 
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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. 
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