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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 10.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Bugün yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısından faiz değişikliği kararı 

beklenmiyor. Euro’nun değer kazanması nedeniyle deflasyonist baskıların arttığı ve 

bunun da AMB’nin enflasyon hedefine yardımcı olmaması sebebiyle Euro’daki değer 

artışına yönelik bir aksiyon kararı çıkması ise en önemli beklentiler arasında. 

• Wilson Center’s Kissenger Institiute on China and the US direktörü Robert Daly, Çin’in 

dünya genelinden ayrışarak, farklı  uluslararası borç ve ticaret ödeme finansal sistemi 

ve farklı teknolojik altyapılar geliştirme riskinin gerçek olduğunu ve bunun Çin dahil 

tüm dünya ülkeleri için maliyetinin yüksek olacağını ifade etti. 

• Rus enerji devi Gazprom’un doğal gaz ihracat geliri yılın ilk 7 ayında %51,4 düştü. 

İhracat fiyatı da Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %49 gerileyerek 83 

dolara indi. 

• Milken Enstitüsü baş ekonomisti William Lee ABD’nin pandeminin vurduğu 

ekonomisini desteklemek için 3 trilyon dolar harcaması gerektiğini belirtti. 

• ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun raporunda , iklim değişikliğinin  sağlık ve iş 

gücü verimliliğiyle birlikte altyapı ve tarım dahil olmak üzere ekonominin neredeyse 

her yönünü etkilediğini, ve bu nedenle de Amerikan finans sisteminin istikrarı için 

büyük teşkil ettiği açıklandı. 

• TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 

• Pfizer ve BioNTech deney aşamasında oldukları aşılarından Avrupa Birliği’ne 200 

milyon doz tedarik etmek için ön anlaşmaya vardı. 

• Reanult’nun daha önce açıkladığı 2 milyar euro maliyet kesintisine ek yeni kesintiler 

açıklayabileceği ifade ediliyor. 

• OECD’nin açıkladığı rapora göre OECD ülkelerinde işsizlik Mayıs ayından bu yana 

düşüyor ve işsizlik oranı Temmuz ayında da bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 

%7,7’ye indi. 

• Petrol fiyatlarında son 5 gündür devam eden düşüş dün son buldu ve günü yükselişle 

kapattı. Brent Petrol 40,83  ve  Ham Petrol 38,05’ten işlem görüyor. Moody’s petrol 

fiyatlarının 2020 sonuna kadar 40-45 dolar bandında kalacağını öngördü. 

• Sprott Inc.’in CEO’su Peter Grosskopf, ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık 

seçimiyle ilgili belirsizliğin güvenli varlık talebini artırmasıyla altında daha fazla 

yükselişin destek bulabileceğini ifade etti. 
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3 gün arka arkaya düşen ABD borsaları dün düşüşe ara verip  kayıplarının bir kısmını, yine 

teknoloji şirketleri önderliğinde, telafi etti.  3 günde yaklaşık %10 değer kaybeden Nasdaq 

Endeksi %2,71, S&P 500 %2,01 ve Dow Jones da %1,60 yukarıda kapattı. Tesla (TSLA) %10,92, 

Zoom (ZM) %11,05, Microsoft (MSFT) %4,26, ve Apple (AAPL) %3,99 yükseldi. Vadeli 

işlemlerde hafif satıcılı bir seyir var, Dow Jones %0,21, S&P 500 %0,15 ve Nasdaq %0,27 

aşağıda. 

 

Asya borsaları da bugün düşüşlere ara vererek yükseliş kaydediyor. ABD-Çin ticari gerginliğinin 

dikkatle takip edildiği piyasalarda Nikkei %0,84, Shangai %0,54 ve Hang Seng %0,16  yukarıda. 

 

 
XAU/USD  

Dün 1.920’den gelen alımlarla 1.950’ye kadar yükselen Altın, AMB toplantısı öncesinde 22 

günlük ortalamasına (1.946) yakın 1.944-1.950 bandında yatay hareket ediyor. Bu bölgenin 

üstünde kalınması halinde yükselişin hız kazanabileceğini söyleyebiliriz. Destek  seviyeleri 

1.916 ve 1.864. Direnç seviyeleri ise 1.946 ve 1.964. 

 

DİRENÇ 1 / 1.946     DİRENÇ 2 / 1.964 

DESTEK 1 / 1.916    DESTEK 2 / 1.864 
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DAX 

ABD borsalarındaki alımlara paralel DAX endeksinde de dün önemli bir yükseliş yaşandı, %2,07 

primle 13.237’den güniçi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir  kapanış gerçekleşti. DAX 

endeksi vadeli işlemlerde de %0,37 primle işlemler devam ediyor. Destek seviyeleri 13.004 ve 

12.854 iken dirençler 13.385 ve 13.788 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.385      DİRENÇ 2 / 13.788 

DESTEK 1 / 13.004      DESTEK 2 / 12.854 

 

EUR/USD 

Bugün yapılacak AMB toplantısı öncesinde, dün 1,1753’ten gelen alımlarla 1,1834’ü gören 

paritede işlemler bu seviyenin hemen altında 1,1820-1,830 dar bandında işlemler devam 

ediyor. 1,1786 ve 1,1689 destek seviyeleri iken, direnç seviyeleri 1,1841 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1841     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1786     DESTEK 2 / 1,1689 
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USD/TRY  

Dün tarihi zirvesini yenileyerek 7,5001’e kadar yükselen USD/TRY paritesi günü 7,4848’den 

kapattı. AMB toplantısının bekleneceği paritede, Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler de kısa 

vadede önemini koruyor . 7,50 psikolojik sınırının altında bir süre yatay hareketin olabileceği 

paritede  işlemler 7,4850’den devam ediyor. Destek seviyeleri 7,4650 ve 7,4290, direnç 

seviyeleri ise 7,5029 ve 7,5240. 

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

DESTEK 1 / 7,4650       DESTEK 2 / 7,4290 

 

 

   

   
 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

10 Eylül Perş Türkiye 10:00:00 İşsizlik 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 

değiştirebilirve/veyaortadankaldırabilir. 

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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