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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 07.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Bugün ABD piyasaları Labors Day nedeniyle  vadeli işlemler hariç kapalı olacak. 

• Çin’de ihracat verisi(usd bazında) – yıllık %9,5 olarak açıklandı. Beklenti %7,1 idi. 

• Çin’de ithalat  verisi(usd bazında) – yıllık  -%2,1 olarak açıklandı. Beklenti %0,1 idi. 

• Petrol’de Suudi Arabistan şirketi Aramco’nun Ekim ayı petrol satışları için fiyatları 

düşürmesi toparlanan petrol talebinde bozulma yaşanabileceği beklentisini işaret 

ediyor. 

• BDDK tüketici kredilerinde pandemic döneminde 60 aya uzattığı vadeyi tekrar 36 aya 

çekti. 

• ABD'de tarım dışı istihdam 1,37 milyon oldu. Beklenti 1,4 milyon idi. 

• ABD'de işsizlik oranı %8,4 olarak açıklandı. Beklenti %9,8 idi. 

• TCMB’nin açıkladığı verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos’ta TFE 

bazında 4,6 puan azalarak 63,71’e indi 

• Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre Merkez bankalrının altına olan talebi 2018 

yılından beri en düşük seviyede.  

• Fed Başkanı yaptığı açıklamalarda, işsizlik oranının beklenenden iyi geldiğini fakat  

ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini, yıllarca düşük faize ihtiyaç 

olduğunu ve bu nedenle faiz oranlarının uzun süre düşük kalacağını ifade etti. 

• Güney Kore hükümeti 1961 yılından itibaren ilk kez  bir yılda dördüncü ek bütçeyi talep 

ediyor olacak. Talep edilecek ek bütçe 7,5 trilyon won (6,3 milyar dolar). 

• Japonya’da erken seçim ihtimali güçlendi. 

• ABD Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC’yi kara listeye almayı düşünüyor. Bu nedenle 

şirket hisseleri %19 değer kaybetti. 

• Morgan Stanley Çin para birimi Yuan’ın 10 yıl içinde dünyanın en büyük üçüncü rezerv 

para birimi haline gelebileceğini öngördü. 

• Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı bekleniyor olacak. 

Beklenti bir faiz değişikliği kararı olmayacağı yönünde. 

• S&P 500 endeksine Etsy, Catalent ve Teradyne şirketlerinin eklenmesine karar verildi. 

Tesla (TSLA)’nın S&P 500 endeksine eklenecek şirketler arasında olması bekleniyordu.  

• İngiltere Başbakanı Boris Johnson 15 Ekim’e kadar üstünde mutabakat sağlanacak bir 

anlaşma olmaması halinde İngiltere’nin Brexit görüşmelerinden ayrılacağını açıkladı. 
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ABD borsalarında Cuma günü sert satışların ardından gelen alımlarla günlük kayıplar önemli 

oranda geri alınsa da kapanışlar kırmızı bölgede oldu. Dow Jones %0,56, S&P 500 %0,81 ve 

Nasdaq %1,27 değer kaybıyla haftayı kapattı.  

 

Çin’de gelen olumlu dış ticaret verileri ABD’nin Çin’in en  büyük çip üreticisi SMIC’yi kara listeye 

almayı değerlendirdiği haberleriyle dengelendi. Japonya’da erken seçim ihtimalinin  

güçlenmesi  nedeniyle satıcılı (-%0,40), Shanghai endeksi de aynı şekilde satıcılı (-%0,63), ve 

Hang Seng ise yatay (-%0,06) seyrediyor. 
 

 

XAU/USD  

XAU/USD haftanın son işlem gününü 1.916-1.942 bandında hareket ederek 1.932 seviyesinde 

haftalık kapanış gerçekleştirdi. Bugüne ise dar bir aralıkta başlayan Altın 1.935’ten işlem 

görüyor. Destek  seviyeleri 1.933 ve 1.906. Bu bandı aşağı kırması satışları hızlandıracaktır. 

Direnç seviyeleri ise 1.953 ve 2.000. 

DİRENÇ 1 / 1.953     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.933    DESTEK 2 / 1.906 
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DAX 

DAX endeksi Cuma günü 13.127’ye kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla 12.755’e geriledi. 

ve 50 günlük ortalamasından destek bularak haftayı 12.842 seviyesinden kapattı. Almanya’da 

bugün sanayi üretimi rakamları, Perşembe günü de AMB faiz kararı ve açıklamaları takip 

edilecek.  Vadeli işlemlerin %0,17 aşağıda sürdüğü endekste destek seviyeleri 12.805 ve 

12.198, direnç seviyeleri ise 12.942  ve 13.049 olarak takip edilmeli.  

DİRENÇ 1 / 12.942      DİRENÇ 2 / 13.049 

DESTEK 1 / 12.805      DESTEK 2 / 12.198 

 

EUR/USD 

Cuma günü 1,1860 seviyesinden işlem görürken gelen olumlu ABD işsizlik verisiyle 1,1781’e 

kadar gerileyen parite günü 1,1838’den kapattı. Haftaya dar bir aralıkta başlayan EUR/USD’de  

bu hafta AMB toplantısı dikkatle takip edilecek.  1,1835’ten işlem gören paritede 1,1826 ve 

1,1753 destek seviyeleri iken, direnç seviyeleri 1,1864 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1864     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1826     DESTEK 2 / 1,1753 
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USD/TRY  

Cuma günü tarihi zirvesini yenileyerek 7,4651’e yükselen USD/TRY paritesi haftayı 7,4331’den 

kapattı. 7,44 seviyesinden işlem gören paritede artan dış finansman ihtiyacı, Doğu Akdeniz 

gerginliği ve artan COVID-19 vakaları Türk Lirası’nın güçsüz pozisyonunu devam ettirecektir. 

Destek seviyeleri 7,4049 ve 7,33525, direnç seviyeleri ise 7,4642 ve 7,4884. 

DİRENÇ 1 / 7,4642      DİRENÇ 2 / 7,4884 

DESTEK 1 / 7,4049       DESTEK 2 / 7,3525 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

07 Eylül Pzt Çin 06:00:00 İhracat (Yıllık-%) 7,20 7,10 ** 

  Çin 06:00:00 İthalat (Yıllık-%) -1,40 0,10 ** 

  Almanya 09:00:00 Sanayi üretimi (Yıllık-%) 8,90 4,70 *** 

  Almanya 09:00:00 Sanayi üretimi (Aylık-%) -11,70 -6,30 ** 

08 Eylil Salı Euro Böl. 12:00:00 GSYİH-(Çeyreksel-%) -12,10 -12,10 *** 

  Euro Böl. 12:00:00 GSYİH-(Yıllık-%) -15,00 -15,00 *** 

  Euro Böl. 12:00:00 İşsizlik oranı (Çeyreksel-%) -2,80   ** 

  Euro Böi. 12:00:00 İşzislik oranı (Yıllık-%) -2,90   ** 

  ABD 22:00:00 Tüketici kredileri (%) 8,95 12,80 ** 

09 Eylül Çar ABD 14:00:00 Mortgage başvuru (Haftalık-%) -2,00   *** 

10 Eylül Perş Türkiye 10:00:00 İşszilk oranı (%) 12,89   *** 

  Euro Böl. 14:45:00 Avrupa MB faiz kararı (%) 0,00 0,00 *** 

  ABD 15:30:00 İşsizlik maaşı (Haftalık-bin) 881,00   *** 

  ABD 15:30:00 ÜFE verileri-(Aylık-%) 0,60 0,30 *** 

  ABD 17:00:00 Toptan satış stokları (%) -0,10 -0,10 *** 

11 Eylül Cuma Türkiye 10:00:00 TCMB, cari açık (milyar usd) -2,93 -2,10 *** 

  İngiltere 09:00:00 Sanayi üretimi-(Aylık-%) 9,30 4,10 *** 

  İngiltere 09:00:00 Sanayi Üretimi-(Yıllık-%) -12,50 -8,70 *** 

  Almanya 09:00:00 TÜFE-(Aylık-%) -0,10 -0,10 *** 

  Almanya 09:00:00 TÜFE-(Yıllık-%) 0,00 0,00 *** 

  ABD 15:30:00 Çekirdek TÜFE - (Yıllık - %) 1,60 1,60 ** 

  ABD 15:30:00 Çekirdek TÜFE - (Aylık - %) 0,60 0,20 *** 

  ABD 15:30:00 TÜFE-(Aylık-%) 0,60 0,30 *** 

  ABD 15:30:00 TÜFE-(Yıllık-%) 1,00 1,20 *** 

    

    

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


__________________________________________________________________________________ 

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

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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