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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 09.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Oxford üniversitesi ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının son klinik 

testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Bu durumun 

arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı açıklandı. Çüncü test aşamasında 

bulunan aşıda testlere ABD,İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da yaklaşık 30 bin denek 

katılıyor.  

• Çin’de TÜFE Ağustos ayında beklentilere paralel %2,4 olarak açıklandı. ÜFE ise %2 

geriledi, beklenti %1,9 düşüş yönündeydi. 

• Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre %11,8 daraldı, 

beklenti %12,1 daralma yönündeydi. Geçen yılın aynı dönemine göre daralma ise 

%14,7 oldu, beklenti %15,00 daralma yönündeydi. Kamu harcamaları aynı çeyrekte 

%2,6 gerilerken, yıllık bazda %2,5 geriledi. Hanehalkı tüketimindeki daralma ise daha 

büyük gerçekleşti, son çeyrekte %12,4 daralırken yıllık bazda %15,9 geriledi. 

• Fitch Türkiye ekonomisi 2020 büyüme öngörüsünü %3,9 daralmadan %3,2 daralmaya 

revize etti. ABN Amro ise %4,5 daralma bekliyor. 

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

Beklenti bir faiz değişikliği kararı olmayacağı yönünde. 

• USD/TRL paritesi dün tarihi zirvesini yenileyerek 7,4921’i gördü. 

• Almanya Maliye Bakanı Scholz, Almanya’nın 2021’de ciddi düzeyde borçlanmaya 

gitmesi gerektiğini açıkladı. 

• Trump, ABC’nin yaptığı ankette Başkanlık yarışında öne geçti. 

• ABD’nin Tayvan ile teknolojiye odaklanacak karşılıklı ekonomik diyalog başlatacağı 

haberi ABD-Çin ticari gerginliğinde Çin’e karşı yeni bir cephenin ortaya çıktığını 

gösteriyor. 

• Talep endişeleriyle sert düşüşlerin yaşandığı Petrol fiyatlarında bugün de düşüş devam 

ediyor. Ham Petrol 36,65’ten, Brent Petrol 39,69’dan işlem görüyor. 

  

Dün sert satışlarla açılan ABD borsalarında gün içinde kayıpların bir kısmı geri alınmaya çalışılsa 

da satışların devam etmesiyle arka arkaya üçüncü düşüş günü tamamlanmış oldu. Dow Jones 

%2,25, S&P 500 %2,78, Nasdaq ise % 4,11 düşüşle kapandı. Nasdaq’daki 3 günlük düşüş %10’u 

buldu. Tesla (TSLA) tarihindeki en sert düşüşü yaşadı, %21,06 değer kaybetti. Apple (AAPL) 

%6,73  ve Microsoft (MSFT) %5,41 düştü. Bugün vadeli işlemlerde ABD endeksleri yeşil bölgede 

işlem görüyor. 

 

Asya borsalarında, AstraZeneca’nın aşı testlerini askıya almasıyla oluşan endişeler, ABD 

borsalarındaki satışların devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşler nedeniyle satıcılı 

bir işlem günü yaşanıyor. Nikkei %1,03, Shangai %1,15 ve Hang Seng %0,93 aşağıda. 
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XAU/USD  

Dün 50 günlük ortalamanın (1.909) test edildiği Altın’da bu bölgeden gelen alımlarla gün 

kapanışı 1.930’dan gerçekleşti. 1.992’den başlayan düşüşün momentum kaybettiğini ve 1.910-

1.930 aralığında bir taban oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu bölgenin aşağı kırılmaması 

halinde tekrar yukarı bir hareketin başlaması kuvvetle muhtemel gözüküyor. Destek  seviyeleri 

1.912 ve 1.864. Direnç seviyeleri ise 1.943 ve 1.964. 

DİRENÇ 1 / 1.943     DİRENÇ 2 / 1.964 

DESTEK 1 / 1.912    DESTEK 2 / 1.864 

 

DAX 

Dün 12.856’ya kadar gerileyip %1,01 kayıpla 12.968’den kapanan endeks 50 günlük 

ortalamasındaki (12.835) desteğini korumuş oldu.  Ekonomik toparlanmanın tahmin edilenden 

uzun sürebileceğine ilişkin beklentilerin tüm Dünya piyasalarında tekrar fiyatlanmaya 

başlandığını ve risk algısının değiştiğini görüyoruz.  DAX endeksi vadeli işlemlerde %0,23 primli 

işlem görüyor. Destek seviyeleri 12.835 ve 12.200 iken dirençler 12.979 ve 13.166 

seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 12.979      DİRENÇ 2 / 13.166 

DESTEK 1 / 12.835      DESTEK 2 / 12.200 
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EUR/USD 

USD’nin tüm para birimlerine karşı güçlü pozisyonu dün de devam etti. EUR/USD paritesi de 

dün 1,1765’e kadar geri çekilde ve günü 1,1779 ile kapattı. Perşembe günü yapılacak AMB 

toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar ve faiz kararının yön belirleyici olabileceği paritede 

bugün işlemler 1,1776 trend desteğinde devam ediyor. 1,1776 ve 1,1677 destek seviyeleri 

iken, direnç seviyeleri 1,1836 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1836     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1776     DESTEK 2 / 1,1677 

 

USD/TRY  

Dün tarihi zirvesini yenileyerek 7,4921’e kadar yükselen USD/TRY paritesi günü 7,4817’den 

kapattı. Türkiye ekonomisi ve ödemeler dengesindeki mevcut riskler , USD’nin güçlü 

performansı ile biraraya gelince 7,4651 seviyesi kırıldı ve TL’nin değer kaybı hızlandı. 

7,4850’den işlem gören paritede destek seviyeleri 7,4435 ve 7,4128, direnç seviyeleri ise 

7,5029 ve 7,5240. 

DİRENÇ 1 / 7,5029      DİRENÇ 2 / 7,5240 

DESTEK 1 / 7,4435       DESTEK 2 / 7,4128 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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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