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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 03.09.2020 

 

• Türkiye'de Tüfe aylık %0,86 (beklenti %1,00) ve Tüfe yıllık %11,77 (beklenti %11,91) 

olarak açıklandı. 

• ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD'nin koronavirüsün ekonomik etkilerini 

azaltmak için daha fazla teşviğe ihtiyacı olduğunu düşündüğünü ifade etti. 

• ABD'de Temmuz'da dış ticaret açığı 63,56 milyar dolar olarak açıklandı. Beklenti 58 

milyar dolar açık olması yönündeydi. 

• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 881.000 oldu. Beklenti 950.000 idi. Bu seviye son 23 

ayın en düşük seviyesi. 

• ABD'de hizmet sektörü PMI 55,0 olarak açıklandı. Beklenti 54,7 idi. 

• ABD'de imalat dışı PMI 56,9 olarak açıklandı. Beklenti 57,0 idi. 

• 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. 

• TCMB’nin brüt rezervleri 21-28 Ağustos haftasında 3,84 milyar dolar azalarak 41,59 

milyar dolara indi. 

• Türkiye’de yabancı yatırımcılar 21-18 Ağustos haftasında 43,6 milyon doları hisse 

senedi olmak üzere toplam 72 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. 

• USD/TRY 7,4518 ile yeni tarihi zirve seviyesini gördükten sonra 7,4260’a kadar geriledi. 

 

 

Avrupa piyasaları alıcılı bir işlem günü yaşarken ABD borsalarına gelen sert satışlarla eksiye 

döndü.. DAX %0,25, FTSE 100 %0,25 aşağıda işlem görüyor. 

ABD Borsaları olumlu gelen işsizlik başvuruları ve PMI verilerine rağmen son rallide önemli 

primler yapan teknoloji hisse senetlerinde yaşanan kar realizasyonları nedeniyle rallisine ara 

vermiş görünüyor. Nasdaq %3,44 düşüş yaşarken, S&P %1,89 ve Dow Jones %1,06 aşağıda. 

Tesla (TSLA) %7,88, Zoom (ZM) %9,64 ve Apple (AAPL) %5,21 değer kaybı yaşamış durumda. 
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XAU/USD Gün içinde 1.925 desteğine yaklaşarak 1.927 seviyesinden gelen alımlarla yukarı 

doğru hareketlenen XAU/USD 1.941 seviyesinden işlem görüyor. Destek seviyeleri 1.925 ve 

1.900 . Direnç seviyeleri ise 1.964 ve 2.000. 

 

DİRENÇ 1 / 1.964     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.925    DESTEK 2 / 1.900 

 

 

DAX Güne boşluk yaparak 13.354 seviyesinden başlayan endeks 13.460’tan gelen satışlarla 

açılış seviyesinin altına inerek gün içi en düşük seviyelerinde 13.218’den işlem görüyor. 13.313 

seviyesi üstünde kapanış yapabilmesi halinde 13.640 seviyesini deneyebilecektir. Direnç 

seviyeleri 13.313 ve 13.640, destek seviyeleri ise 13.200  ve 13.040’ta bulunuyor. 

 

DİRENÇ 1 / 13.313      DİRENÇ 2 / 13.640 

DESTEK 1 / 13.200      DESTEK 2 / 13.040 
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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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