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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 02.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Avustralya ekonomisi ikinci çeyrekte %7 daraldı, beklenti %6 daralma yönündeydi. 

• S&P 500 ve Nasdaq rekor seviyelerde kapandı. 

• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard gelecek aylarda uyumlaştırıcı bir para 

politikasına dönmenin önemli olacağını ifade etti. Fed’in yeni para politikası 

çerçevesinin toparlanmayı güçlendireceğini de ekledi. 

• Türkiye'de Ağustos'ta İSO İmalat Sektörü PMI 54,3 olarak açıklandı Önceki veri 56,9 

idi. Üst üste 3 ay 50’nin üstünde gelen veri olumlu. 

• Bloomberg HT tüketici eğilimi endeksi Ağustos'ta 64,83 oldu. Önceki veri 82,48 idi. 

• Euro Bölgesinde Ağustos'ta Imalat Sektörü PMI Endeksi beklentilere paralel 51,7  

oldu. 

• Euro Bölgesinde yıllık TÜFE -%0,2 olarak açıklandı. Bu rakam 2016’dan beri 

kaydedilmiş en düşük TÜFE rakamı. 

• 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Haziran’da %7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, 
Temmuz’da %7,9'a yükseldi. 

• Almanya 2020 yılı için ekonomik küçülme beklentisini %6,3’ten %5,8’e revize etti. 

• İstanbul Ticaret Odası rakamlarına göre İstanbulda perakende fiyatlar Ağustos’ta 

%0,59, yıllık olarak da %11,2 arttı. 

• Bugün Almanya’da Perakende Satışlar (TSİ 09:00), Euro Bölgesi’nde ÜFE (TSİ 12:00), 

ABD’de ise ADB İstihdam (TSİ 15:15) ve Fabrika Siparişleri (TSİ 17:00) verileri 

açıklanacak. 

• IATA verilerine göre, global havayolu yolcu talebi Temmuz ayında geçen yıla göre 

%91,9 azaldı. 

• Apple’ın 5G özelliği taşıyan yeni Iphone, Apple Watch ve Ipad ürünlerini Ekim ayında 

piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. 

• Tesla (TSLA) 5 milyar dolarlık hisse satmayı planladığını açıkladı. 

• ABD'de İmalat Endeksi Ağustos'ta 56'ya yükseldi. Beklenti 54,8 iken önceki veri 54,2 

idi. 

• ABD'de Markıt İmalat PMI Ağustos'ta 53,1 oldu. Beklenti 53,6 idi. PMI Ağustos verisi 

beklentilerin altında kalmasına rağmen 20 ayın en yüksek verisi oldu. 

• EUR/USD paritesi 2 yıl sonra ilk kez 1,20 seviyesinin üzerini gördükten sonra ABD’de 

açıklanan olumlu verilerden sonra gelen satışlarla 1.19 seviyesine kadar geriledi. 

• ABD’de Zoom (ZM), açıklanan çok yüksek  gelir rakamlarından sonra tek işlem gününde 

%40,78 yükselerek ilk defa 100 milyar USD piyasa değerini geçmiş oldu. Piyasa 

değerindeki günlük  37 milyar USD artış yaklaşık olarak eBay (EBAY)’in piyasa değerine 

eşit. 
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ABD’de borsalar 1984 yılından beri en iyi Ağustos ayını tamamladıktan sonra Eylül ayına da, 

olumlu gelen ekonomik veriler ile, yükseliş ve rekorlarla başladı. Nasdaq %1,39 artışla 

11.939,67 ve S%P 500 de %0,75 artışla 3.526,65’ten rekor seviyelerde kapanış yaptı. Dow 

Jones da %0,76 artarak 28.645,66 seviyesinden kapandı. Zoom (ZM) patlayan gelirleriyle 

%40,78 prim yaparken 5 milyar dolar hisse satışı planladığını açıklayan Tesla (TSLA) ise %4,67 

değer kaybetti. 

 

Japonya’da Başbakan Abe’in istifa haberiyle geçen hafta satışların yaşandığı Nikkei 

endeksi’nde moraller gelen olumlu ekonomik verilerle toparlanma devam ediyor. Alıcılı açılan 

endeks %0,40 primli işlem görüyor. Shanghai ve Hang Seng ise kırmızı bölgelerde. Shanghai 

%0,29 ve Hang Seng %0,20 aşağıda işlem görüyor. 
 

 

 

XAU/USD  

Eylül ayının ilk işlem gününde 1.992’ye kadar yükselen XAU/USD, ABD’de açıklanan olumlu 

ekonomik veriler ve devamında güçlenen Dolar Endeksi nedeniyle kazançlarını koruyamadı ve 

1.970 ile günü kapadı. Bugünkü işlemlere 1.972 seviyesinden başlayıp 1.973’ü gören 

XAU/USD’de işlemler 1.963 seviyesinden devam ediyor. İlk direnç seviyesi olarak 1.969 

karşımızda dururken devamında 2.000 önemli bir direnç noktası. Destek seviyeleri ise 1.950 ve 

1.923. 

DİRENÇ 1 / 1.969     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.950     DESTEK 2 / 1.923 
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DAX 

13.200 seviyesindeki önemli direnci kıramayan DAX Endeksi arka arkaya  3 gün düşüş 

yaşadıktan sonra dün Almanya’da ekonomik daralma beklentilerinin olumlu yönde revize 

edilmesiyle negatif seyreden Avrupa borsalarından olumlu yönde ayrışarak 12.886 desteğine 

tutunup 12.974 seviyesinden yükselişle kapandı. Vadeli işlemlerde de olumlu hava devam 

ediyor ve %0,40 yükselişle işlemler sürüyor. 13.200 seviyesi kuvvetli bir direnç. Destek 

seviyeleri ise 12.886 ve 12.749.  

DİRENÇ 1 / 13.200      DİRENÇ 2 / 13.640 

DESTEK 1 / 12.886      DESTEK 2 / 12.749 

 

EUR/USD 

Paritede dün 2 yılın ardından sonra ilk defa 1,20 üzerini gördükten sonra olumlu gelen ABD 

verilerinden sonra gelen satışlarla 1.1901 seviyesine kadar gerileyip gün içi dip seviyelerine 

yakın 1,1910’dan gün kapanışı yaptı. 1.1900 seviyesinden işlemlerin devam ettiği EUR/USD 

paritesinde destek seviyeleri 1,1839 ve 1,1808 iken direnç seviyeleri 1,1967 ve 1,2022 olarak 

takip edilmeli. 

DİRENÇ 1 / 1,1967     DİRENÇ 2 / 1,2022 

DESTEK 1 / 1,1839     DESTEK 2 / 1,1808 
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USD/TRY  

3 ay üst üste 50’nin üstünde açıklanan ISO PMI verisine rağmen düşük gelen tüketici güven ve 

tüketici eğilimi verileri moralleri bozdu. ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimi’ne uyguladığı ambargoyu 

kaldırma kararı Doğu Akdeniz’deki gerilime farklı bir boyut katmış oldu ve Türk Lirası üstündeki 

baskıyı artırdı. 7,3670 seviyesinden işlem gören paritede destek seviyeleri 7,3009 ve 7,2721  

seviyelerinde bulunurken, direnç seviyeleri ise 7,3703 ve 7,4212. 

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

DESTEK 1 / 7,3009       DESTEK 2 / 7,2721 

 

 
 
    

    

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

02 Eyl Çarşamba Almanya 09:00:00 Perakende Satışlar (Tem) (Aylık-%) -1,60 0,50 ** 

  Euro B. 12:00:00 ÜFE - (Yıllık - %) -3,70 -3,40 ** 

  Euro B. 12:00:00 ÜFE - (Aylık -  %) 0,70 0,50 ** 

  ABD 15:15:00 ADP istihdam verisi (bin) 167,00 950,00 *** 

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

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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