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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 01.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, yeni çerçevelerinde düşük bir işsizlik oranı, fiyat 

enflasyonunun devam ettiğine, zorunlu seviyenin üstüne çıkma ihtimali olduğuna ya 

da finansal istikrar endişelerini baskıladığına dair kanıt olmadığında, tek başına politika 

eylemi için yeterli olmayacağını açıkladı. Negatif faiz oranlarını ABD bağlamında cazip 

bir politika seçeneği olarak görmediklerini de ekledi. 

• Türkiye 2. çeyrekte yıllık yüzde 9.9 küçüldü. Beklenti yüzde 10.4 küçülme yönünde idi. 

• TCMB'nin açıkladığı rakamlara göre M1 para arzı Temmuz'da yıllık bazda %98,9 (Önceki 

%81,5) artış kaydetti.  

• Almanya'da yıllık TÜFE değişim göstermedi. Beklenti % 0,1 idi. 

• Japonya’da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 8 yükseldi ve 1978'den bu yana en güçlü 

yükselişini kaydetti. Beklenti %5 yükseliş yönündeydi. 

• Çin’de imalat dışı endeks Temmuz ayındaki 54.2 seviyesinden 55.2'ye yükseldi. Resmi 
imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi ise bir önceki ay 51.1 olan seviyesinden 
51'e geriledi. 

• ABD’de Nasdaq Endeksi Ağustos ayını Tesla ve Apple önderliğinde yeni rekor 

seviyesinde kapandı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri dün düşüşle tamamlamasına 

rağmen Wall Street 1984’ten beri en iyi Ağustos ayı performansını gösterdi. 

• Brent Petrol Vadeli işlemlerinde dün Mart başından beri en yüksek seviyesi olan 

46,53’ten işlem gerçekleştikten sonra gelen satışlarla gün kapanışı  45,28 oldu. 

• Çin’de bugün Caixin İmalat PMI Endeksi 53,1 olarak açıklandı. Beklenti 52,6 idi. Dün 

gelen dışı endeks verisi de beklentinin üstünde gerçekleşmişti. Olumlu veriler 

sonrasında Yuan 2019 Mayıs ayından buy ana en yüksek seviyesine yükseldi. 

• Bugün Türkiye’de imalat PMI Endeksi (10:00) Euro bölgesinde TÜFE ve işsizlik 

(TSİ12:00), ABD’de İnşaat harcamaları ve ISM İmalat Sanayi Endeksi (TSİ 17:00) verileri 

takip ediliyor olacak. 

ABD’de borsalar 1984 yılından beri en iyi Ağustos ayını tamamladı. Dün Tesla (TSLA) %12,57 

yükselerek 498,32, Apple ise %4,23 yükselerek 129,04 seviyesinden kapanış gerçekleştirdiler. 

ABD piyasalarında genel beklenti Ağustos ayı kadar olmasa da Eylül ayında da teknoloji 

şirketleri önderliğinde pozitif bir seyir izleneceği yönünde. 

 

Asya borsaları Eylül ayına yatay ve hafif satıcılı başladı. Çin’de açıklanan olumlu PMI verilerinin 

dışında piyasaya yöne verecek bir verinin olmaması piyasaları kısa vadede yönsüz bırakıyor. 

Saat 09:00 itibariyle Nikkei 2,73 puan ve %0,01 yukarıda iken Shanghai 0,59 puan ve %0,02 

aşağıda işlem görüyor. 
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XAU/USD  

Dün 1.965 seviyesinden açılış gerçekleştiren Altın spot işlemleri gelen alımlarla 1.976 seviyesini 

gördükten sonra 1.968’ten kapanış gerçekleştirdi, 22 günlük ortalamasını dün de geçemeyen 

XAU/USD bugün alıcılı başladı ve 22 günlük ortalaması üstünde kalarak 1.989 seviyesini gördü 

ve saat 08:18 itibariyle 1.988 seviyesinden işlem görüyor. Altın’da ilk direnç 2.000 psikolojik 

seviyesinde karşımızda duruyor, devamında ise 2.015 seviyesi takip edilmeli. 2.000 üstünde 

kalınması halinde ana hedef 2.073 tarihi tepesi olacaktır. Destek seviyeleri 1.970 ve 1.949.  

DİRENÇ 1 / 2.000     DİRENÇ 2 / 2.015 

DESTEK 1 / 1.970     DESTEK 2 / 1.949 

 

DAX 

Euro Bölgesi’nde  COVID-19 vakalarında son dönemde hız kesmeyen artış Avrupa borsalarında 

moralleri bozuyor. 13.200 seviyesindeki önemli direnci kıramayan DAX Endeksi’nde arka 

arkaya 3. düşüş günü yaşanarak dünü 12.945 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Destek seviyeleri 

12.886 ve 12.740 seviyelerinde.  

DİRENÇ 1 / 13.200      DİRENÇ 2 / 13.640 

DESTEK 1 / 12.886      DESTEK 2 / 12.740 
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EUR/USD 

Parite dün 1,1967’deki direncini test ederek 1,1936 seviyesinden kapanış yaptıktan sonra 

bugüne alıcılı başlayarak 1.2000 psikolojik direncini test edip hemen altında 1.1990 

seviyesinde işlem görüyor. EUR/USD paritesinde destek seviyeleri 1,1967 ve 1,1918 iken 

direnç seviyeleri 1,2009 ve 1,2031 olarak takip edilmeli. 

DİRENÇ 1 / 1,2009     DİRENÇ 2 / 1,2031 

DESTEK 1 / 1,1967     DESTEK 2 / 1,1918 

 

USD/TRY  

Doğu Akdeniz’deki gerginliğin devam ediyor olması ve artmaya devam eden COVID-19 vakaları 

Türk piyasaları ve Türk Lirasını negatif ayrıştırmaya devam ediyor. Dün 7,3731 seviyesine kadar 

yükselen parite 7,3466’dan kapanış gerçekleştirdi. 7,3420 seviyesinden işlem gören paritede 

destek seviyeleri 7,2812 ve 7,1970 seviyelerinde bulunurken, direnç seviyeleri 7,3703 ve 

7,4212. 

DİRENÇ 1 / 7,3703      DİRENÇ 2 / 7,4212 

DESTEK 1 / 7,2812       DESTEK 2 / 7,1970 
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      VERİ TAKVİMİ     

Tarih Ülke   Veri Önceki Önem 

01 Eyl Salı Türkiye 10:00:00 İmalat PMI Endeksi 56,90 *** 

  Euro B. 12:00:00 Çekirdek TÜFE - (Yıllık - %) 1,20 ** 

  Euro B. 12:00:00 TÜFE verileri - (Aylık - %) -0,40 *** 

  Euro B. 12:00:00 İşsizlik oranı (%) 7,80 *** 

  Euro B. 12:00:00 TÜFE (Yıllık - %) 0,40 *** 

  Çin 04:45:00 PMI Endeks 52,80 *** 

  ABD 17:00:00 İnşaat harcamaları - (Aylık -%) -0,70 *** 

  ABD 17:00:00 ISM İmalat Sanayi Endeksi 54,20 *** 

02 Eyl Çarşamba Euro B. 12:00:00 TÜFE (Yıllık - %) 0,70 ** 

  Euro B. 12:00:00 
TÜFE - (Yıllık - %, sanayi inş. 
hariç) -3,70 ** 

  ABD 15:15:00 ADP istihdam verisi (bin) 167,00 *** 

  ABD 17:00:00 Fabrika siparişleri (%) 6,20 *** 

03 Eyl Perşembe Türkiye 10:00:00 TÜİK, ÜFE verileri (%) 0,58 *** 

  Euro  B. 12:00:00 
Euro Bilg. Perakende Satış Aylık 
(%) 5,70 ** 

  ABD 15:30:00 
Tarım dışı verimlilik (Çeyreksel - 
%) 7,30 ** 

  ABD 15:30:00 Ticaret dengesi (milyar USD) -50,70 *** 

  ABD 17:00:00 ISM Hizmet Sektörü Endeksi 58,10 *** 

04 Eyl Cuma Almanya 09:00:00 Fabrika siparişleri (%) -11,30 ** 

  ABD 15:30:00 Tarım dışı istihdam (bin) 1763,00 *** 

  ABD 15:30:00 İstihdam verileri (%) 10,20 *** 
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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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