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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 04.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Trump seçmenlere hitap ettiği konuşmasında COVID-19 aşısının belki Ekim ayından 

önce de dağıtılabileceğini söyledi. 

• ABD borsalarında 10 gün ark arkaya yükseliş yaşanan teknoloji hisse senetlerine gelen 

kar satışlarıyla sert düşüşler yaşandı. 

• Fitch, Çin’de banka karlarının 2020’nin ikinci yarısında daha fazla zayıflamasını 

beklediklerini açıkladı. 

• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın 

Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltmak için teknik görüşmeler yapma kararı aldığını 

açıkladı. 

• 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 paralel 45,00 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. 

• Piyasalar bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerini takip ediyor. 

olacak. 

• Fransa 100 milyar Euro’luk ve 2 yıla yayılacak bir destek paketi açıkladı. 

• Türkiye’de bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 717 milyon lira 

artarak 3 trilyon 473 milyar 289 milyon liraya çıktı. 

• TCMB yerli ve yatırımcılara yaptığı sunumda, ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla 

gerileyen ekonomik faaliyetin, Mayıs ayından buy ana güç kazandığını belirtildi. Son 

dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve 

likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapmasının 

beklendiğini de ifade edildi. Gösterge faizinin yükseltileceğine yönelik herhangi bir 

ipucu verilmedi. 
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“ABD borsalarında rekor kapanışlar yaşanmaya devam ederken sert bir düzeltme 

gelebileceği endişeleri de dillendirilmeye başladı.” Dün sabah Günlük Piyasa Analizi 

raporumuzda yer alan bu ifade dün akşam ABD borsalarında gerçek oldu. Çok primli olan 

teknoloji hisse senetleri önderliğinde sert satışlar geldi.  En büyük değer kaybı yaşanan Nasdaq 

endeksi %4,96 düşerek 11.458,10 seviyesinden kapandı. S&P 500 % 3,51 düşüşle 3.455,06 ve 

Dow Jones da %2,78 düşüşle 28292,73 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Tesla (TSLA) 

%9,02, Zoom (ZM) %9,97 ve Apple (AAPL) %8,01 değer kaybetti. 

 

Bugün Asya borsalarında da ABD borsalarındaki satışların devamında satıcılı bir gün yaşanıyor. 

Nikkei %1,21 , Shanghai %1,35 ve Hang Seng %1,63 aşağıda işlem görüyor. 
 

 

XAU/USD  

Dün 1.922 seviyesine kadar gerileyen Ons Altın buradan gelen alımlarla günü 1.930’dan 

kapadı. XAU/USD’de Mart ayında başlayan yükseliş trendinin ana destek seviyesi 1.927 . Bu 

seviyeden aşağı doğru sarkmalar satışları artırabilir. 1.927’nin devamında ise yine kuvvetli bir 

destek 50 günlük ortalama (1.903) takip edilmeli. XAU/USD için çok olumsuz bir haber 

gelmediği sürece kısa vadede 1.903-1.927 bandının güçlü bir destek bölgesi olarak 

korunacağını düşünüyoruz. Direnç seviyeleri 1.960 ve 2.000. 

DİRENÇ 1 / 1.960     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.927    DESTEK 2 / 1.903 
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DAX 

Güne boşluk yaparak alıcılı başlayan DAX endeksinde 13.460 seviyesine kadar yükseliş yaşandı, 

bu seviyeden gelen satışlar ABD borsasına gelen sert satışlar nedeniyle artarak devam etti ve 

13.004’e kadar düştükten sonra günü 13.057 ile kapadı. Vadeli işlemlerin %0,18 yukarıda 

sürdüğü endekste destek seviyeleri 12.935 ve 12.790, direnç seviyeleri ise 13.175 ve 12.328.  

DİRENÇ 1 / 13.175      DİRENÇ 2 / 13.328 

DESTEK 1 / 12.935      DESTEK 2 / 12.790 

 

EUR/USD 

22 günlük ortalamasına (1,1838) yakın seviyelerde tutunmaya çalışan paritede işlemler 

1,1850’den devam ediyor. 22 günlük ortalamasının üstünde kalınabilmesi halinde tekrar 

1.1919 seviyesi test edilecektir. 1,1817 ve 1,1741 destek seviyeleri iken, direnç seviyeleri ise 

1,1919 ve 1,1967 olarak takip edilmeli. 

DİRENÇ 1 / 1,1919     DİRENÇ 2 / 1,1967 

DESTEK 1 / 1,1817     DESTEK 2 / 1,1741 
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USD/TRY  

Dün 7,4549 ile yeni tarihi zirvesini yapan USD/TRY paritesi TCMB açıklamaları sırasında 7,41 

seviyelerine kadar geriledikten sonra günü 7,4335’te kapadı. Enflasyon rakamlarının 

önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edeceği beklentilerine rağmen TCMB’nin gösterge 

faizinde bir artış sinyali vermemesi, artan dış finansman ihtiyacı ve Doğu Akdeniz’de devam 

eden gerginlik Türk Lirası’nın kayıplarını artırmasına neden oluyor. Destek seviyeleri 7,3795 ve 

7,3436  seviyelerinde bulunurken, direnç seviyeleri ise 7,4480 ve 7,4884. 

DİRENÇ 1 / 7,4480      DİRENÇ 2 / 7,4884 

DESTEK 1 / 7,3795       DESTEK 2 / 7,3436 

 

 

 

 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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. k işilerin 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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