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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 11.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %0’da tuttu. Borç verme ve 

mevduat oranlarını da değiştirmeyerek sırasıyla %0,25 ve -%0,5 seviyelerinde tuttu. 

• AMB pandemi acil  alım programını da 1,35 trilyon Euro seviyesinde muhafaza etti. 

• AMB Başkanı Lagarde toplantı sonrası yaptığı konuşmada, Temmuz’dan bu yana gelen 

verilerin toparlanmaya işaret ettiğini, talep tarafında ciddi toparlanma gözlendiğini, 

toparlanmayı desteklemek için geniş teşviklere ihtiyaç olduğunu, enflasyonun düşük 

enerji fiyatlarının etkisiyle aşağı yönlü hareket ettiğini, AMB’nın dikkatli bir şekilde 

Euro’nun enflasyon üzerindeki etkisini dikkate alacağını fakat AMB’nın kur hedefi 

olmadığını, görevlerinin istikrarı sağlamak yönünde olduğunu ifade etti. 

• AMB Euro Bölgesi için daralma tahminini %8,7’den %8’e indirirken, 2021 yılı büyüme 

tahminini de %5’ten %5,2’ye yükseltti. 2020 yılı için TÜFE tahmini de %0,3’te tuttu. 

• Bugün ABD’de ve Almanya’da TÜFE, İngiltere’de sanayi üretimi ve Türkiye’de cari açık 

verileri takip ediliyor olacak.  

• Gelecek hafta Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak, piyasaların gözü bu toplantıda 

olacak. 

• Trump  TikTok’a ABD’li bir şirkete satılması için verilen süreyi uzatmayacağını belirtti 

• Fitch, Avrupalı bankaların salgın şokunun ardından gelirlerinde düşüş yaşamasının 

beklendiğini bildirdi. 

• EUR/USD AMB kararları ve Lagarde’ın açıklamalarından sonra 1,1918’ye yükseldi. Bir 

süre 1,19 üstünde işlem gören parite 1,1813’ten günü kapadı. 

• GBP/USD paritesi 1 Eylül gördüğü 1,3484 tepesinden sonra, anlaşmasız Brexit 

ihtimalinin yükselmesi nedeniyle başladığı düşüşte dün 1,2773’e kadar geriledi, bugün 

işlemler 1,2828’den devam ediyor. 

• ABD'de işsizlik başvuruları 884.000 oldu. Beklenti 846.000 idi. 

• ABD’de Çekirdek ÜFE aylık %0,3 (beklenti %0,2) ve yıllık -%0,2 (beklenti -%0,3) olarak 

açıklandı. 

• ABD Ham Petrol stokları 2.032M artış kaydetti. (Beklenti 1.033M azalış yönündeydi. 

• USD/TRY paritesi TCMB brüt rezervlerinin 3 milyar dolar arttığı açıklaması ve 

devamında AMB Başkanı’nın Euro Bölgesindeki ekonomik toparlanmaya yönelik 

olumlu açıklamarıyla gelen satışlarla 7,3977’ye kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 

7,4481 ile günü kapadı. 

• Petrol dün satıcılı bir günü sürdürürken gelen yükselen ABD ham petrol stoğu verisiyle 

satışlar sertleşti ve Brent petrol tekrar 40 dolar seviyesinin altını gördü . Petrolde satıcılı 

seyir sürerken Brent Petrol %0,20 düşüşle 39,98’den, Ham Petrol ise %0,05 düşüşle 

37,28’den işlem görüyor. 
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Avrupa borsalarında dün AMB faiz kararı öncesi hafif alıcılı ve yatay bir seyir sürerken, 

açıklamalar ile dalgalı hareketler devam etti ve endekslerde satıcılı kapanışlar gerçekleşti., DAX 

%0,26, FTSE 100 %0,16  CAC 40 ise  %0,38 düşüşle kapandı. Vadeli işlemlerde DAX %0,77 primli 

işlem görürken FTSE 100 %0,18 ve CAC 40 %1,23 aşağıda. 

ABD borsaları dün alıcılı başlamasına rağmen gün içinde teknoloji ve enerji şirketlerine gelen 

satışlarla kırmızı bölgeye geçildi, devamında yeni teşvik paketinin demokratlar tarafından 

yetersiz bulunduğu ve temsilciler meclisi’nde kabul edilmediği haberiyle satışlar sertleşti ve 

Dow Jones %1,45, S&P 500 %1,76 ve  Nasdaq Endeksi %1,99  eksiyle kapanış yaptı. ABD’de 

Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi yaklaştıkça başta ABD olmak üzere tüm piyasalarda 

volatilitenin artması bekleniyor. Vadeli işlemlerde Dow Jones %0,72, S&P 500 %0,79 ve Nasdaq 

%1,00 primli işlem görüyor. 

ABD-Çin arasındaki ticari gerginliğin teknoloji şirketleri bazında devam ediyor olması ve ABD 

endekslerindeki satışlar Asya’da karışık performanslara ve yönsüzlüğe neden oluyor. Nikkei 

%0,64 , Shangai %0,44 ve Hang Seng %0,55  yukarıda. 

 

 
XAU/USD  

AMB toplantısından sonra gelen açıklamalarla gelen alımlarla 1.964 direncini test edip 

1.966’ya kadar yükselen Altın bu seviyeden gelen satışlarla günü 1.954’ten kapadı. Bugüne 

satıcılı başlayan Altın 22 günlük ortalamasının (1.947) altında 1.942’den işlem görüyor. Destek  

seviyeleri 1.919 ve 1.864. Direnç seviyeleri ise 1.947 ve 1.964. 

 

DİRENÇ 1 / 1.947     DİRENÇ 2 / 1.964 

DESTEK 1 / 1.919    DESTEK 2 / 1.864 
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DAX 

Dün nispeten dar bir bantta işlemlerin devam ettiği DAX endeksinde satıcılı bir kapanış 

gerçekleşti.  Vadeli işlemlerde %0,77 primin söz konusu olduğu endekste destek seviyeleri 

13.016 ve 12.866 iken dirençler 13.425 ve 13.788 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.425      DİRENÇ 2 / 13.788 

DESTEK 1 / 13.016      DESTEK 2 / 12.866 

 

EUR/USD 

AMB toplantısından güçlü Euro’ya müdahele edileceğiyle ilgili bir açıklama gelmemesi ve 

ekonomik toparlanmaya yönelik olumlu açıklamalar gelmesiyle gelen alımlarla 1,1918’e kadar 

yükselen paritede bu seviyeden gelen satışlarla 1,1813’ten gün kapanışı gerçekleşti. 

1,1839’dan işlemlerin sürdüğü paritede 1,1795 ve 1,1701 destek seviyeleri iken, direnç 

seviyeleri 1,1843 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1843     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1795     DESTEK 2 / 1,1701 
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USD/TRY  

Dün tarihi zirvesini yenileyerek 7,5015’e kadar yükselen USD/TRY paritesi TCMB brüt rezerv 

rakamının 3 milyar dolar arttığı haberiyle gelen satışlarların devamında AMB açıklamalarıyla 

zayıflayan USD’ye paralel 7,3977’ye gerileyip bu seviyeden güçlenen USD ile gelen alımlarla 

günü 7,4481’den kapattı. 8 gün arka arkaya yükseliş kaydeden parite dün bu yükselişine ara 

vermiş oldu. 7,46 seviyesinden işlemlerin devam ettiği paritede destek seviyeleri 7,4049 ve 

7,3852, direnç seviyeleri ise 7,4874 ve 7,5029. 

DİRENÇ 1 / 7,4874      DİRENÇ 2 / 7,5029 

DESTEK 1 / 7,4049      DESTEK 2 / 7,3852 

 

 

   

   
 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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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