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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 27.08.2020 

 

• Fed Başkanı Powell merakla beklenen Jackson Hole toplantısı konuşmasını gerçekleştirdi. 

Ortalama enflasyon hedeflemesine geçileceğini açıklayan Powell, bu açıklamasıyla kısa sürede 

hisse senedi piyasaları ve Altın’da yükselişlere ve Dolar Endeksi’nde de düşüşe sebep oldu. Altın 

1.976 seviyesine kadar yükselirken, EUR/USD paritesi 1,19 seviyesini gördü. Dolar Endeksi ise ‘ 

yılın en düşük seviyesini gördü. Bu açıklama mevcut faizleri yükseltme ihtiyacı hissetmeden %2 

olan “ortalama” enflasyon hedefinde kısa süreli yukarı sarkmalara izin verileceği anlamına 

geliyor. Ekonomiyi desteklemek için bütün araçlarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade 

eden Powell, stratejilerini her 5 yılda bir gözden geçireceklerini ekledi. 
• ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel 1,01 milyon oldu. 

• ABD'de GSYH 2. çeyrekte %31,7 daraldı. ABD'de GSYH 2. çeyrek için beklenti %32,5 daralma 

idi. Beklentiye göre hafif olumlu bir veri açıklanmış oldu. 

• TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 327 milyon 

USD azalarak 217,3 milyar USD oldu. 

• TCMB’nin açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar 21 Ağustos haftasında 85,9 milyon 

dolarlık hisse senedi satışı yaparken, 71,3 milyon dolarlık DİBS satın aldı. 

• TCMB'nin net uluslararası rezervleri 21 Ağustos'ta 0.51 milyar dolar düşüşle 28.22 milyar dolar 

oldu. 

• TCMB repo ihalesinde ortalama %11,13 basit faizden 10 milyar TL verdi. İhaleye 37,15 milyar 

TL teklif geldi. 

• Geçen hafta yapılan TCMB Para Politikası Kurulu’nun toplantı özetleri açıklandı. Açıklanan 

özetlerden bazı satırbaşları şu şekilde ; Ağustos ayında kısa ve orta vadeli enflasyon 

beklentilerindeki artış sürüyor. Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmakta.  İktisadi 

faaliyetteki toparlanmanın sürekliliği ve makrofinansal istikrar açısından cari işlemler 

dengesindeki seyrin önemine dikkat çekildi. gelinen aşamada salgın dönemine özgü 

destekleyici makro politika adımlarının kademeli olarak geri alınmasına yönelik uygun zeminin 

oluştuğu değerlendirmesinde bulunuldu. Alınan sıkılaştırma tedbirleri sonucu olarak 

önümüzdeki dönemde fonlama maliyetinin yukarı yönlü hareketinin devam edeceği ifade 

edildi. 

 

Fed Başkanı Powell konuşması sonrası hareketlenen piyasalar denge bulma çabasında. Avrupa 

piyasaları  negatif bölge işlem görürken ABD piyasalarında iyimser hava ve yükselişler devam ediyor. 

Avrupa endeksleri FTSE 100 haricinde alıcılı seyrediyor. DAX %0,56 yukarda. 

BRENT Powell’ın ortalama enflasyon hedeflemesi yönündeki açıklamaları Petrol tarafında talep 

endişelerine yol açtı ve Brent petrol spot fiyatları %1,75 düşüşle 44,95 seviyesinden işlem görüyor. 
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XAUUSD Powell’ın açıklaması sonrası sert bir yukarı hareketle 1.960 direncinin üstüne çıkıp 1.980 

direncine yakın bir seviye olan 1.976’dan satışlarla karşılaştı ve %1,85 kayıpla 1.918 seviyesinden işlem 

görüyor.  Ilk destek 1.900 seviyesinde, devamında 1.880 seviyesi takip ediliyor olacak. 

DİRENÇ 1 / 1.960     DİRENÇ 2 / 1.980 

DESTEK 1 / 1.900     DESTEK 2 / 1.880 

DAX endeksi Powell’ın açıklamalarıyla 13.192 seviyesine kadar yükseldikten sonra satışlarla 13.101’e 

kadar geriledi ve %0,42 kayıpla 13,132 seviyesinden işlem görüyor. 13.200 seviyesi önemli bir direnç 

olarak dururken, 12.913 ve 12.571 destek seviyeleri olarak takip edilmeli. 

DİRENÇ 1 / 13.200      DİRENÇ 2 / 13.640 

DESTEK 1 / 12.913      DESTEK 2 / 12.571 

 

 

 

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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