
__________________________________________________________________________________ 

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

 

AKŞAM PİYASA NOTLARI – 07.09.2020 

 

• Bugün ABD piyasalarının Labor Day nedeniyle  kapalı olmasından dolayı piyasalarda 

nispeten sakin ve volatilitenin düşük olduğu bir işlem günü yaşanıyor. 

• 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. 

• Almanya Temmuz sanayi üretimi (aylık) verisi %1,2 olarak açıklandı, beklenti %4,7 idi. 

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

Beklenti bir faiz değişikliği kararı olmayacağı yönünde. 

• Samsung Electronics, Verizon Communications’dan 6,6 milyar dolarlık 5G kablosuz ağ 

ekipmanı siparişi aldı. 

• İngiltere’nin Brexit görüşmelerinden 15 Ekim’den sonra çekilebileceği haberleriyle 

GBP/USD paritesi yaklaşık %1 değer kaybederek 1,3150 seviyelerinden işlem görüyor. 

• Hollanda 20 milyar Euro tutarında 5 yıllık yeni bir teşvik paketini hayata geçirdi. 

• İngiltere’de ev fiyatları Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artış kaydetti, 

böylece 2016 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. 

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

indirmesinin ardından düşüşünü sürdürüyor. Brent petrol %1,73 düşüşle 41,92’den 

işlem görüyor. 

• İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock,  AstraZeneca’nın üreteceği COVID-19 aşılarının 

büyük ihtimalle 2021’nin ilk birkaç ayı içinde kullanıma sunulabileceğini açıkladı. 

 

 

Avrupa piyasaları geçen haftaki kayıplarından sonra, ABD piyasalarının kapalı olduğu bugün 

nefes alarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. DAX %1,98, FTSE 100 %2,34 ve CAC 40 %1,84 

yukarıda işlem görüyor. 
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XAU/USD Olumlu gelen ABD işsizlik verisi sonrası güçsüz seyrini sürdüren Altın, bugün en 

yüksek 1.941’I görmesine rağmen bu seviyeden tutunamayarak 19.924 seviyelerine kadar geri 

geldi ve işlemler 1.928’den devam ediyor. 1.906 – 1.933 destek bandından güç almaya çalışan 

Altın’da direnç seviyeleri 1.953 ve 2.000 olarak devam ediyor.  

 

DİRENÇ 1 / 1.953     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.933    DESTEK 2 / 1.906 

 

 

DAX Geçen haftayı ABD borsalarındaki sert satışlardan etkilenerek kayıplarla kapatan DAX 

endeksinde, haftanın ilk günü gelen alımlarla geçen haftaki kayıplar telafi ediliyor. Güne boşluk 

yaparak 12.931’den başlayan endeks gün içi en yüksek 13.100’ü gördü ve 13.097’den işlemler 

devam ediyor. 13.088’deki direnci test ediliyor, bu seviyenin geçilmesi halinde ilk hedef 13.170 

olacaktır. . Destek seviyeleri ise 12.821 ve 12.197. 

DİRENÇ 1 / 13.088      DİRENÇ 2 / 13.170 

DESTEK 1 / 12.821      DESTEK 2 / 12.197 
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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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