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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 14.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B2’ye düşürüp görünümünü negatifte bıraktı. B2 

notu 1995 yılından beri en düşük seviye. Türkiye’nin kredi notu Mayıs 2013 tarihinde 

yatırım yapılabilir seviyeye yükseldikten sonra sürekli düşüş kaydetti. 

• AstraZeneca/Oxford Üniversitesi’nin ara verdiği COVID-19 aşısı denemelerine tekrar 

başlayacağı açıklandı. 

• Çarşamba günü Fed toplantısı yapılacak, piyasaların gözü bu toplantıda olacak. Faiz 

seviyesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

• ABD federal hükümetinin Ağustos’ta 200 milyar dolar bütçe açığı (beklenti 245 milyar 

dolar) verdiği açıklandı. Ekim 2019 yılında başlayan mali yıldaki 11 aylık toplam bütçe 

açığı böylece 3 trilyon dolara yükselmiş oldu. 

• ABD’de TÜFE aylık %0,4, yıllık %1,3 arttı. Beklentiler ise sırasıyla %1,2 ve %0,3 idi. 

• ABD’de çekirdek TÜFE  aylık %0,4 ve yıllık %1,7 arttı. Beklentiler ise sırasıyla %0,2 ve 

%1,6 idi. 

• Almanya’da TÜFE  Ağustos ayında %0,1 gerilerken geçen yılın Ağustos ayına kıyasla 

değişmedi. 

• Brexit görüşmeleri İngiltere’nin geçen sene imzalanan ayrılık anlaşmasını ihlal edecek 

bir yasal düzenlemeyi parlamentoya sunmasıyla kopma noktasına gelirken, AB İngiltere 

hükümetine geri adım atması için 20 gün süre verdi. 

• ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin 

uzatılmayacağını duyurmasının ardından, uygulamanın ABD operasyonlarını almak için 

görüşmelerde bulunan Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD 

operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı. Bununla beraber, 

ByteDance  Oracle’ı TikTok’un ABD’deki teknoloji ortağı olarak seçti. 

• EUR/USD paritesi geçen hafta Lagarde’ın açıklamaları sonrasında 1,1918’ü görüp 

1.1850 seviyesinde dengelenmişti. Bu haftaya da 1,1850’de yatay bir seyirle başladı. 

Çarşamba günü yapılacak FED toplantısı paritede yön belirleyici olabilecektir. 

• GBP/USD paritesi olumsuz Brexit haberleri nedeniyle 1,3484’den başlayan değer 

kaybında 1,28 seviyesinde bir taban bulma çabası var, parite haftaya hafif alıcılı ve 

1,2820’den başladı.  

• Petrol geçen haftaki sert değer kaybından sonra bu haftaya OPEC+ toplantısı öncesinde  

alıcılı başladı. Brent Petrol %0,33  primle 39,96’dan, Ham Petrol de %0,70 artışla 

37,59’dan işlem görüyor. 
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Avrupa borsalarında Cuma günü dalgalı ve karışık bir seyir hakimdi. DAX %0,05 aşağıda ve 

13.202,84, FTSE 100 %0,48  yukarıda ve 6.032,09,  CAC 40 % 0,20 primli ve 5034,14 kapattı. Bu 

hafta Avrupa’da Sanayi Üretimi ve TÜFE verileriyle Brexit görüşmelerindeki gelişmeler takip 

ediliyor olacak. Vadeli işlemlerde DAX %0,99 ve FTSE 100 %0,37 yukarıda.  

ABD borsalarında Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi yaklaştıkça volatilite artıyor. 

Perşembe tekrar gelen sert satışlardan sonra Cuma günü Dow Jones %0,48 yukarıda ve 

27.665,54, S&P 500 %0,05 yukarıda ve 3.340,97 seviyesinden kapanırken Nasdaq Endeksi -

%0,60 aşağıda ve 10.853,55 kapattı.  Bu hafta FED toplantısı ve faiz kararıyla birlikte kapasite 

kullanımı, sanayi üretimi, perakende satışlar, tüketici endeksi ve öncü göstergeler verileri takip 

ediliyor olacak. Vadeli işlemlerde Dow %1,17, S&P 500 %1,34 ve Nasdaq %1,73 primli işlem 

görüyor. 

Asya borsaları haftaya alıcılı başladı. Nikkei %0,68, Shangai %0,27 ve Hang Seng %0,62  

yukarıda. Yükselişin ana nedenleri aşı konusundaki olumlu gelişmeler ve Japon SoftBank’ın 

İngiliz teknoloji şirketi Arm’ı 40 milyar dolar karşılığında ABD çip şirketi Nvidia’ya satıyor 

olması. Bu haber sonrası SoftBank %10,26 primli işlem görüyor. 

 

 
XAU/USD  

Geçen haftayı 1.941’den kapatan Ons Altın işlemler hafif alıcılı ve 1.947’den devam ediyor. 22 

günlük ortalamanın (1.947) üstünde kalınabilmesi halinde 1.954-1.964 bandı hedeflenecektir. 

Çarşamba günü yapılacak FED toplantısının takip edileceği Altın’da destek  seviyeleri 1.923 ve 

1.864. Direnç seviyeleri ise 1.954 ve 1.964. 

 

DİRENÇ 1 / 1.954     DİRENÇ 2 / 1.964 

DESTEK 1 / 1.923    DESTEK 2 / 1.864 
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DAX 

Haftayı 13.202’den kapatan endekste vadeli işlemlerde %0,99 primin söz konusu olduğu 

endekste bu hafta  Sanayi Üretimi ve TÜFE verileriyle Brexit görüşmelerindeki gelişmeler takip 

ediliyor olacak. Destek seviyeleri 13.022 ve 12.880 iken dirençler 13.295 ve 13.406 

seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.295      DİRENÇ 2 / 13.406 

DESTEK 1 / 13.022      DESTEK 2 / 12.880 

 

EUR/USD 

Haftaya yatay başlayan paritede işlemler 1,1832-1,1855 dar bandında devam ediyor. 

Çarşamba günü yapılacak FED toplantısı takip ediliyor olacak. Destek seviyeleri 1,1810 ve 

1,1712, direnç seviyeleri 1,1919 ve 1,1967. 

DİRENÇ 1 / 1,1919     DİRENÇ 2 / 1,1967 

DESTEK 1 / 1,1810     DESTEK 2 / 1,1712 
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USD/TRY  

Moody’s not indirimi haberinden sonra haftaya 7,46 seviyesinden yatay başlayan paritede 

işlemler 7,4795’ten devam ediyor ve FED toplantısı takip ediliyor olacak. Destek seviyeleri 

7,516 ve 7,4049, direnç seviyeleri ise 7,4980 ve 7,5133. 

 

DİRENÇ 1 / 7,4980      DİRENÇ 2 / 7,5133 

DESTEK 1 / 7,4516      DESTEK 2 / 7,4049 
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      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 *** 

14 Eylül Pzt Türkiye 10:00:00 TÜİK, TÜFE Sanayi Üretim End (%) 0,09 4,15 ** 

  
Euro 
Bölg 12:00:00 Sanayi Üretimi - Yıllık % -12,30 -8,10 ** 

  
Euro 
Bölg 12:00:00 Sanayi Üretimi - Aylık % 9,10 4,00 ** 

15 Eylül Salı Türkiye 11:00:00 Bütçe Dengesi - milyar TL -29,70   ** 

  Almanya 12:00:00 ZEW end. genel görünüm -81,30 -72,00 *** 

  Almanya 12:00:00 ZEW end. ekonomik görünüm 71,50 69,80 *** 

  ABD 16:15:00 Kapasite kullanımı % 70,56 71,65 ** 

  ABD 16:15:00 Sanayi üretimi % 3,03 1,05 *** 

  ABD 15:30:00 Empire imalat sanayi endeksi 3,70 5,50 *** 

16 Eylül Çarş Türkiye 14:30:00 Konut Fiyatları Endeksi 25,68   * 

  İngiltere 09:00:00 TÜFE verileri yıllık % 1,00 0,00 *** 

  İngiltere 09:00:00 Çekirdek TÜFE verileri yıllık % 1,80 0,60 *** 

  İngiltere 09:00:00 TÜFE verileri aylık % 0,40 -0,60 *** 

  ABD 14:00:00 Mortgage başvuruları haftalık % 2,90   *** 

  ABD 17:00:00 İş stokları % -1,10 0,20 ** 

  ABD 15:30:00 Perakende satışlar % 1,20 1,00 *** 

  ABD 17:00:00 NAHB ev piyasası endeksi 78,00 78,00 ** 

  ABD 21:00:00 FED faiz kararı 0,25 0,25 *** 

17 Eylül Perş İngiltere 09:00:00 İngiltere MB faiz kararı  0,10 0,10 *** 

  Euro Böl 12:00:00 Çekirdek TÜFE yıllık % 0,40 0,40 ** 

  Euro Böl 12:00:00 TÜFE aylık % -0,40 -0,40 *** 

  Euro Böl 12:00:00 TÜFE YILLIK % -0,20 -0,20 *** 

  ABD 15:30:00 İşsizlik maaşı (Haftalık-bin) 884,00 840,00 *** 

  ABD 15:30:00 İnşaat izinleri - bin 1483,00 1530,00 ** 

  ABD 15:30:00 Ev başlangıçları - bin 1496,00 1480,00 *** 

  ABD 15:30:00 Philadelphia FED 17,20 15,00 *** 

18 Eylül Cuma İngiltere 09:00:00 Perakende satışlar aylık % 3,60 0,60 *** 

  ABD 17:00:00 Michigan Üni. tüketici güveni 74,10 75,00 *** 

  ABD 17:00:00 Öncü göstergeler % 1,40 1,30 *** 
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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. 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

http://www.eforfx4.com/
http://www.twitter.com/EforFx

