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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 03.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan “Bej Kitap” raporunda ekonomik 

faaliyetin birçok bölgede arttığını ancak salgın öncesi verilerin ciddi oranda altında 

kaldığı ve  genel görünümün ılımlı şekilde iyimser olduğu ifade edildi. Çoğu bölgede 

imalatın arttığı, güçlü araç satışları, turizm ve perakende sektörlerindeki bazı 

iyileşmelerle tüketici harcamalarının artmaya devam ettiği de eklendi.  

• Bank of America Metal Analisti Michael Widmer yaptığı açıklamada bakır, demir ve 

altına talebin devam edeceğini ve önümüzdeki yıl Altın’da 3.000 doların üstündeki 

seviyelerin görülebileceğini ifade etti. 

• ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tüm eyaletlerdeki sağlık çalışanlarına 

koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda olanlara Ekim sonuna kadar olası aşı 

dağıtımı yapılabilecek şekilde hazırlanmaları çağrısında bulundu. 

• Deutsche Bank CEO'su, ekonominin koronavirüs salgını öncesi seviyelere dönmesinin 

genel öngörüden daha uzun süreceğini, ve salgın öncesi seviyelere dönüşü 2022 

yılından önce beklemediklerini söyledi. 

• Fitch, 21 Ağustos’ta Türkiye'nin kredi notu görünümündeki revizyonuna paralel 18 Türk 

Bankası ve iştiraklerinin görünümünü de “Durağan” dan “Negatif” e çekti. Beklentiler 

dahilinde olan bu gelişmenin piyasalara etkisi nötr oldu. 

• Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; Ağustos ayında ihracat %5,7 azaldı, dış 

ticaret açığı %170 artarak 6,3 milyar dolar oldu, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%85'ten %66,4'e geriledi ve Ağustos ayında altın ithalatı %338 artarak 4,2 milyar dolara 

çıktı. 

• Citigroup, bakır fiyatlarının piyasadaki açık beklentisi ile birlikte 1 yıla kadar 8,000 dolar 

seviyesini görebileceği tahmininde bulundu. 

• Euro Bölgesinde Temmuz'da ÜFE aylık %0,6 yükseldi. Beklenti %0,5 yükselmesi 

yönündeydi. ÜFE yıllık ise  -%3,3 olarak açıklandı. Beklenti -%3,4 idi. 

• ABD'de Ağustos'ta ADP  özel sektör istihdam verisi 428.000 olarak açıklandı. Beklenti  

950.000 idi. 

• Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre, Ağustos ayında gelişen ülke fonlarına 2,1 

milyar dolar giriş oldu. Temmuz ayında bu tutar 15,2 milyar dolar seviyesindeydi. 

• ABD'de Temmuz ayında fabrika siparişleri %6,4 oldu. Beklenti % 6,0 seviyesindeydi. 

• Ford, beyaz yaka işgücünden yaklaşık 1.400 kişi azaltmayı hedeflediğini açıkladı. 

• Türkiye’nin dolar cinsi tahvil fiyatları 1 aydan fazla sürenin en yüksek seviyesini gördü. 

• Avrupa’da COVID-19 vakalarının tekrar Mart’taki zirve seviyelerine yükseldiği açıklandı. 

• Japonya’da Hizmet PMI Ağustos verisi beklentilere parallel 45,00 olarak açıklandı. 

• Çin Bileşik PMI geçen ay açıklanan 54,10 verisinin de üstünde 55,10 olarak açıklandı. 
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ABD borsalarında rekor kapanışlar yaşanmaya devam ederken sert bir düzeltme gelebileceği 

endişeleri de dillendirilmeye başladı. Dün S&P 500 ve Nasdaq kapanış rekorlarını yeniledi. 

Nasdaq %0,98 yükselişle 12.056,44 ve S&P 500 ise %1,54 artışla 3.580,84 rekor seviyelerinden 

kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones da %1,59 artış ile 29.100,50 kapanışı yaptı. Tesla (TSLA) dünü 

de %5,82 değer kaybıyla kapatırken bir gün önce %40 üstü bir artış yaşanan Zoom (ZM) 

hissesinde de %7,45 düşüş yaşandı. 

 

Bugün Asya borsalarında karışık seyirler izleniyor. Japonya’daki olumlu beklentilere paralel 

Nikkei %1,01 yukarıda işlem görürken, Shanghai %0,21 ve Hang Seng %0,57 aşağıda işlem 

görüyor. 
 

 

XAU/USD  

Dün gün içinde 1.974’ü gören XAU/USD gelen satışlarla günü 1.942 seviyesinden kapattı. 1.936 

seviyesinden işlem gören Altın’da karşımızda 1.964 ilk direnç seviyesi olarak duruyor.Bu 

seviyenin kalıcı olarak üstünde kalınabilmesi durumunda 2.000 direnci kuvvetli bir şekilde 

denenebilecektir. XAU/USD’de destek seviyeleri ise 1.925 ve 1.900. 50 günlük ortalama 

seviyesi olan 1.900’ün önemli ve kuvvetli bir destek seviyesi olduğunu belirtmekte fayda var. 

DİRENÇ 1 / 1.964     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.925    DESTEK 2 / 1.900 

 

 

 

 

 

 

http://www.eforfx4.com/
http://www.twitter.com/EforFx


__________________________________________________________________________________ 

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

DAX 

ABD borsalarındaki olumlu ve alıcılı havanın DAX tarafında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir 

süredir geçmekte zorlandığı 13.200’ün üstünde ve 13.243 seviyesinde kapanış yapan DAX 

bugün de 13.200 seviyesinin üstünde kalmayı deneyecektir. Vadeli işlemlerde hafif satıcılı bir 

seyir var ve %0,26 aşağıda işlemler sürüyor. 13.200 üstünde kalınabilmesi halinde direnç 

seviyeleri 13.313 ve 13.640. Destek seviyeleri ise 13.040 ve 12.749.  

DİRENÇ 1 / 13.313      DİRENÇ 2 / 13.640 

DESTEK 1 / 13.040      DESTEK 2 / 12.749 

 

EUR/USD 

1,20 üstünü gördükten sonra üçüncü düşüş gününü yaşayan paritede 1.1805 desteği test 

ediliyor. Bu seviyelerden teknik tepki alımlarının gelebileceğini ve tekrar 22 günlük 

ortalamasının (1,1837) üstünü deneyebileceğini söyleyebiliriz. 1,1805 ve 1,1729 destek 

seviyeleri, direnç seviyeleri ise 1,1837 ve 1,1920 olarak takip edilmeli. 

DİRENÇ 1 / 1,1837     DİRENÇ 2 / 1,1920 

DESTEK 1 / 1,1805     DESTEK 2 / 1,1729 

 

http://www.eforfx4.com/
http://www.twitter.com/EforFx


__________________________________________________________________________________ 

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

USD/TRY  

Dün 7,3694’ten açılıp 7,4036 seviyesine kadar yükselen paritede bugün işlemler 7,3920 

seviyesinden devam ediyor. Dün açıklanan olumsuz dış ticaret açığı ve yüksek altın talebi 

rakamları Türk Lirasını baskı altında tutuyor.  Destek seviyeleri 7,3237 ve 7,2724  seviyelerinde 

bulunurken, direnç seviyeleri ise 7,4049 ve 7,445. 

DİRENÇ 1 / 7,4049      DİRENÇ 2 / 7,4455 

DESTEK 1 / 7,3237       DESTEK 2 / 7,2724 

 

 

 

 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

03 Eyl Perşembe Türkiye 10:00:00 TÜİK, TÜFE verileri (%) 0,58 1,00 *** 

  Euro  B. 12:00:00 Euro Bilg. Perakende Satış Aylık (%) 5,70 1,50 ** 

  ABD 15:30:00 Tarım dışı verimlilik (Çeyreksel - %) 7,30 7,50 ** 

  ABD 15:30:00 Ticaret dengesi (milyar USD) -50,70 -58,00 *** 

  ABD 17:00:00 ISM Hizmet Sektörü PMI  58,10 57,00 *** 

04 Eyl Cuma Almanya 09:00:00 Fabrika siparişleri (Aylık - %) 27,90 5,00 ** 

  ABD 15:30:00 Tarım dışı istihdam (bin) 1763,00 1400,00 *** 

  ABD 15:30:00 İşsizlik oranı (%) 10,20 9,80 *** 
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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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