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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 14.09.2020 

 

• Türkiye'de Sanayi üretimi Temmuz'da yıllık %4,4 arttı. (Beklenti %4,8) 

• Türkiye'de sanayi ciro endeksi Temmuz'da yıllık %20,2 arttı, önceki veri %8,7 idi 

• Euro Bölgesi sanayi üretimi aylık (Temmuz) verisi %4,1 olarak açıklandı. (Beklenti %4,0) 

• ABD Hazine Bakanı Munchin Oracle’ın TikTok teklifinin bu hafta değerlendirileceğini 

açıkladı.  

• Oracle TikTok’un sahibi ByteDance’ın ‘teknoloji tedarikçisi’ olacağını teyid etti. 

• BP Plc petrol talebinde artış döneminin soan erdiğini dile getiren ilk büyük petrol şirketi 

oldu. Petrol tüketiminin koronavirüs krizinden önceki seviyelere hiçbir zaman 

ulaşamayabileceği belirtilen raporda, en yimser senaryoda bile talebin gelecek yirmi yıl 

boyunca büyük ölçüde yatay seyredeceği ifade edildi. 

• OECD, yılın ikinci çeyreğinde G-20 ülkeleri içinde sadece Çin’in GSYH’sını artırdığını 

açıkladı. 

• Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinde Covid-19 salgınında Mayıs 

sonrası başlayan toparlanmanın son dönemde zayıfladığını ancak yılın geri kalanında 

muhtemelen devam edeceğini duyurdu. 

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

olacak. Faiz seviyesinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

• EUR/USD paritesi gün içinde 1,1832 seviyesini gördükten sonra  buradan gelen 

alımlarla 1,1888’e kadar yükseldi ve 1,1871’den işlem görüyor. 

• GBP/USD paritesi alıcılı bir gün yaşıyor, son dönemdeki sert düşüşünden sonra bugün 

1,2792’den gelen alımlarla 1,2919’a yükselen paritede işlemler ,1,2870’den devam 

ediyor.  

• USD/TRY paritesi  Moody’in not indirimi haberinden sonraki ilk işlem gününe sakin bir 

başlangıç yaptıktan sonra USD’nin diğer para birimlerine karşı değer kaybettiği bir gün 

olmasına rağmen tarihi zirvesine çok yakın seviyelere kadar yükseldi. Güniçinde 

7,4978’i gören paritede işlemler 7,4850’den devam ediyor. 

• BP Plc’nin petrol talebiyle ilgili olumsuz açıklamalarıyla ve OPEC+ toplantısı öncesinde 

satıcılı bir gün yaşayan Brent petrolde işlemler %0,68 aşağıda 39,56’dan ve ham 

petrolde %0,64 aşağıda 37,09’dan devam ediyor.  

 

Avrupa borsalarında bugün karışık bir seyir hakim. DAX %0,11  ve FTSE  %0,12 aşağıda  iken 

CAC 40  %0,32 primli işlem görüyor.. 

ABD borsalarında ise haftaya kuvvetli alımlarla başlandı Dow Jones %1,26, S&P 500 %1,63  ve  

Nasdaq Endeksi %2,08 yukarıda işlem görüyor. Teknoloji hisselerindeki alımlar endeksleri 

yukarı taşıyor. Softabank’tan 40 milyar dolar karşılığında cip üreticisi Arm’ı satın alan NVIDIA 

(NVDA) %7,56, Tesla (TSLA) %5,72 ve Apple (AAPL) ise %2,64 primli.  
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XAU/USD Haftanın ilk işlem gününde 1.940’tan gelen alımlarla 22 günlük ortalamasının (1,947) 

üstüne çıkan Altın ,sabah raprumuzda da ifade ettiğimiz 1.954-1.964 bandına hareketlendi. 

1.964’ün üstünde kalabilmesi halinde tekrar 2.000 seviyesi denenebilir. Destek seviyeleri 

1.923 ve 1.864, direnç seviyeleri ise 1.964 ve 2.000.  

DİRENÇ 1 / 1.964     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.923    DESTEK 2 / 1.864 

 

 

DAX Bugün13.159-13.338 bandında hareket edenve 13.295 direncinin üstünde kalıcı 

olamayan endekste işlemler 13.188’den devam ediyor. Direnç seviyeleri 13.295 ve 13.406. 

Destek seviyeleri 13.032 ve 12.889. 

DİRENÇ 1 / 13.295      DİRENÇ 2 / 13.406 

DESTEK 1 / 13.032      DESTEK 2 / 12.889 
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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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