
__________________________________________________________________________________ 

www.eforfx4.com    www.twitter.com/EforFx 

 

AKŞAM PİYASA NOTLARI – 26.08.2020 

 

• ABD’de Temmuz dayanıklı mal siparişleri  %11,2 ile beklentilerin çok üzerinde artış gösterdi. 

Beklenti %4.3 seviyesindeydi. Dolar Endeksi verinin ardından 93,40 seviyesini gördükten sonra 

93,07 seviyelerinde. 

• Jp Morgan’ın küresel döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı olarak verdiği “dolar sat, 

tl al” önerisinden sonra 7,3350 seviyesini gören USDTRY kuru tekrar 7,3965 seviyelerine 

yükseldi. 

• Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmayla ilgili beklentiler 
konuşma tarihi yaklaştıkça giderek artıyor. COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan para 
politikaları ve piyasalara tarihte görülmemiş miktarlarda pompalanan nakit enjeksiypnu içeren 
teşvik paketleri  piyasalarda artan risk iştahının ve yükselen piyasaların başlıca nedenleri 
arasında bulunuyor. Bununla beraber ekonomik toparlanmanın beklenen hızda olmadığına 
dair açıklamalar da özellikle Fed üyeleri tarafından yapılıyor. Geçen hafta açıklanan FOMC’ye 
ait tutanaklarda FOMC üyelerinin verim eğrisi kontrolüne şu anda sıcak bakmadığının 
anlaşılması ve enflasyon hedeflemesi konusunda net bilgilendirmeler içermemesi nedeniyle 
piyasalar tutanakları yeterince güvercin algılamamış ve parasal genişlemenin ömrüyle ilgili 
endişeler nedeniyle ABD Hazine tahvillerinde sert satışlar ve borsalarda kısa süreli olumsuz 
hava oluşmuştu. Bu nedenle yarın Powell’ın açıklamalarında parasal genişlemenin ne kadar 
daha süreceği, enflasyon hedefi uygulaması ile ilgili tutanaklarda yer alandan daha fazla detay 
içeren açıklamalar ve olası bir yeni teşvik paketiyle ilgili ipuçları bekleniyor olacak. Beklenen 
açıklamaların olmaması parasal genişlemenin azaltılmasına ilişkin korkuları alevlendirip 
piyasaları ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilecektir. 

• Tüm dünyadaki hisse senetlerinin toplam güncel değeri 90,1 trilyon ile tarihi yüksek seviyesine 

yükseldi. 

• TCMB repo ihalesinde ortalama %11,25 basit faizden 10 milyar TL verdi. İhaleye 24,5 milyar 

TL teklif geldi 

• Almanya’da koalisyon partileri COVID-19 krizinin etkilerini azaltacak önlemleri uzatma 

konusunda anlaştı. 

• Avrupa Merkez Bankası YK üyesi Kazimir Euro bölgesinin beklentilere paralel büyüdüğünü 

söyledi. Euro bölgesinin resesyondan beklenenden çabuk çıkacağının öngörüldüğünü fakat 

açıklanan son verilerin toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterdiğini ekledi. 

• Almanya AB dışındaki ülkeler için seyahat uyarısını 14 Eyül’e kadar uzattı. 

• Ocak 2021’de yapılacak Davos Forum’u COVID-19 nedeniyle 2012 yaz aylarına ertelendi. 
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Fed Başkanı Powell konuşması öncesi Avrupa endeksleri FTSE 100 haricinde alıcılı seyrediyor. DAX 

%0,56 yukarda. 

ABD’de DOW endeksindeki zayıf seyir bugün de devam ederken S&P 500 ve Nasdaq güniçi rekorlarını 

yenileyerek yükselişlerine devam ediyor. Nasdaq % 0,85 S&P 500 ise %0,31 yukarıda. 

Ons Altın dünya genelinde gelen olumlu haberler sonucunda risk iştahının tekrar artması  ve güvenli 

limanlardan çıkılmaya başlanması  nedeniyle bugün de satıcılı bir seyirle başlayıp 1.902 seviyesine 

kadar geriledikten sonra bu seviyeden gelen güçlü teknik alımlarla 1.936 seviyesinden işlem görüyor. 

XAUUSD için  estek seviyeleri 1.915 ve 1.900 iken direnç seviyeleri 1.960 ve 1.980. 

DAX endeksi zayıf bir gün başlangıcı yapıp 13.010 seviyelerini gördükten sonra toparlanarak 13.162 

seviyesine kadar yükseldi ve %0,60 artışla 13.140 seviyesinden işlem görüyor. Endekste 13.200 ilk 

direnç seviyesi iken, 12.900 ve 12.645 destek seviyeleri. 

 

 

 

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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