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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 08.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Japonya ekonomisi son çeyrekte, beklentilere (%28,6) paralel,  %28,1 ile rekor daralma 

kaydetti. 

• Japonya hane halkı harcamaları aylık (Temmuz) %6,5 (beklenti %2,3) ve yıllık %7,6 

(beklenti %3,7) geriledi. 

• Kamu sigorta şirketleri Türkiye Sigorta çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek. 

• Türkiye Hazinesi nakit dengesi Ağustos’ta 30,4 milyar TL fazla vermiş olmasına rağmen 

Ocak-Ağustos döneminde 109,8 milyar TL açık verdi. 

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

Böylece üst üste 3 ay  sanayi üretiminde artış kaydedilmiş oldu. 

• 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. 

• 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. 

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

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

• Perakende Araştırmalar Merkezi’nin verilerine göre, İngiltere’de bu yıl başından 5 

Ağustos’a kadar 49 perakende şirketi iflas etti ve bu iflaslar nedeniyle 3140 mağaza 

kapandı ve 61.230 kişi işini kaybetti. 

• ABD’de bugün İş imkanları ve Personel Değişimi verisi (TSİ 17:00) takip ediliyor olacak. 

• Japonya Maliye Bakanlığı, COVID-19 aşısı temini için acil rezervlerden 671 miyar yen 

(6,3 milyar dolar) kullanılmasının hükümet tarafından onayladığını açıkladı. 

  

 

Dün kapalı olan ABD borsalarında bugün vadeli işlemlerde karışık bir seyir söz konusu, Dow 

Jones %0,88 ve S&P 500 %0,60 yukarıda işlem görürken Nasdaq %0,06  aşağıda işlem görüyor. 

Avrupa vadeli endekslerinde ise nispeten yatay bir seyir söz konusu DAX %0,13, FTSE 100 

%0,28 yukarıda. 

 

Asya piyasalarında Japonya’da gelen rekor ekonomik daralma verisine rağmen Nikkei pozitif 

seyrini sürdürüyor ve %0,66 primli işlem görürken, ABD ile Çin arasındaki teknoloji şirketleri 

bazındaki tartışmaların tekrar başlamasıyla güne satıcılı başlayan Shangai Endeksi gelen 

alımlarla %0,82  ve Hang Seng %0,17  yukarıda işlem görüyor. 
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XAU/USD  

XAU/USD ikinci gündür Mart ayında başlayan yükselen trend çizgisinin altında işlem görüyor. 

Dolar Endeksi’nin güçlenmesi devamında zayıflayan Altın’da satıcılı seyir devam ediyor. Bugün 

açık olacak ABD piyasalarındaki eğilim Altın performansında da belirleyici olacak. 1.930 

seviyesinde işlem gören Altın’da destek  seviyeleri 1.909 ve devamında 1.820. Direnç seviyeleri 

ise 1.936 ve 1.948. 

DİRENÇ 1 / 1.936     DİRENÇ 2 / 1.948 

DESTEK 1 / 1.909    DESTEK 2 / 1.820 

 

DAX 

Dün %2,01 yükselişle 13.100’den kapanan endekste bugün vadeli işlemler  yatay seyrediyor. 

DAX endeksinde destek seviyeleri 12.965 ve 12.822 iken dirençler 13.175 ve 13.365 

seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.175      DİRENÇ 2 / 13.365 

DESTEK 1 / 12.965      DESTEK 2 / 12.822 
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EUR/USD 

Dün ABD piyasalarının kapalı olması  nedeniyle 1,1811-1,1849 dar bandında işlem gören 

paritede Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısından gelecek açıklamalar 

ve faiz kararı yön belirleyici olacak.  1,1805’ten işlem gören paritede 1,1763 ve 1,1667 destek 

seviyeleri iken, direnç seviyeleri 1,1835 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1835     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1763     DESTEK 2 / 1,1667 

 

 

USD/TRY  

Dün tarihi zirvesini yenileyerek 7,4696’ya kadar yükselen USD/TRY paritesi günü 7,4542’den 

kapattı. 7,46 seviyesinden işlem gören paritede 7,4651 seviyesinin üstünde kalınması halinde 

Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızlanacaktır. Destek seviyeleri 7,4214 ve 7,3606, direnç 

seviyeleri ise 7,4651 ve 7,4884. 

DİRENÇ 1 / 7,4651      DİRENÇ 2 / 7,4884 

DESTEK 1 / 7,4214       DESTEK 2 / 7,3606 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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 -0,20 ** 

  Euro Böi. 12:00:00 İşzislik oranı (Yıllık-%) -2,90 0,40 ** 

  ABD 22:00:00 Tüketici kredileri (%) 8,95 13,50 ** 

09 Eylül Çar ABD 17:00:00 İş İmkanlaı, Personel Değişim Oranı 5,89 6,00 *** 

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 *** 
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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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