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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 15.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Çin’de perakende satışlar 2020 yılında ilk defa artış kaydetti. Perakende satışlar 

Ağustos ayında yıllık %0,5 arttı. Beklenti %0,1 artış yönündeydi. 

• Çin’de sanayi üretimi Ağustos’ta beklentilerin üstünde yıllık %5,6 arttı. Beklenti %5,1 

artış yönündeydi. 

• Çin’de sabit varlık yatırımları Ağustos’ta yıllık %,0,3 azaldı. Beklenti %0,4 azalma 

yönündeydi. 

• Çin’de işsizlik oranı %5,6 olarak açıklandı, bir önceki veri %5,7 idi. 

• İngiltere ve AB arasında Brexit görüşmelerinde gerginlik yaratan yasa tasarısı ilk 

oylamayı geçti. 

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

açıkladı. Söz konusu yasa tasarısı geçen yıl varılan Brexit Anlaşmasına aykırı 

düzenlemeler içeriyor. 

• 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. 

• Citigroup pandemi nedeniyle ara verdiği işten çıkarmalara devam edeceğini açıkladı. 

Açıklamaya göre Citigroup global işgücünün yaklaşık %1’i kadar bir işten çıkarma 

gerçekleştirecek. 

• Yarın Fed toplantısı yapılacak, piyasaların gözü bu toplantıda olacak. Faiz seviyesinde 

herhangi bir değişiklik beklenmiyor. 

• USD/TRY paritesi dün 7,5038’i görerek tarihi zirvesini yeniledi. 

• GBP/USD paritesi dün 1,2775-1,2920 bandında hareket ettikten sonra günü 1,2844 ile 

kapattı. Bugün işlemler 1,2862’den devam ediyor. 

• Petrol güne yatay ve hafif satıcılı başladı. Brent Petrol %0,25 düşüşle 39,51’den, Ham 

Petrol de %0,11 düşüşle 37,22’den işlem görüyor. 
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Avrupa borsaları dün güne alıcılı başlasa da gelen satışlarla karışık kapanışlar gerçekleştirdi. 

DAX %0,07 aşağıda 13.193,66, FTSE 100 %0,10  aşağıda 6.026,25, CAC 40 ise % 0,35 primli  

5051,88 kapattı. Vadeli işlemlerde DAX %0,29 yukarıda iken FTSE 100 %0,48 aşağıda.  

ABD borsaları dünü teknoloji hisseleri önderliğinde artışla kapattı. Dow Jones %1,18 yukarıda 

27.993,33, S&P 500 %1,27 yukarıda 3.383,54 ve Nasdaq Endeksi %1,87 yükselişle 11,056,65 

seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 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 %0,31, S&P 500 %0,34 ve Nasdaq %0,43 primli işlem 

görüyor. 

Asya borsalarında Çin’den gelen olumlu verilerle genelde yükseliş hakim iken Japonya’da 

satıcılı bir işlem günü yaşanıyor. Nikkei %0,54 aşağıda iken Shangai %0,36 ve Hang Seng %0,35  

yukarıda işlem görüyor.  

 

 
XAU/USD  

Dün 1.937-1.962 bandında hareket ettikten sonra günü 1.956’dan kapatan Altın’da bugün 

1.964 direnci test ediliyor. Bu seviyenin üstünde kalınması halinde tekrar 2.000 seviyeleri test 

edilebilir. Yarın yapılacak FED toplantısının takip edileceği Altın’da destek  seviyeleri 1.948 ve 

1.927. Direnç seviyeleri ise 1.964 ve 2.000. 

 

DİRENÇ 1 / 1.964     DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.948    DESTEK 2 / 1.927 
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DAX 

Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan endekste 13.338’den gelen satışlarla 13.159’a kadar 

geri çekilme yaşanıp 13.193’te kapanış gerçekleşti. Vadeli işlemlerde %0,29 prim söz konusu. 

Destek seviyeleri 13.032 ve 12.889 iken dirençler 13.333 ve 13.425 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.333      DİRENÇ 2 / 13.425 

DESTEK 1 / 13.032      DESTEK 2 / 12.889 

 

EUR/USD 

Avrupa Merkez Bankası’nın Euro’nun değerlenmesiyle ilgili kısa vadede bir aksiyon 

almayacağının anlaşılmasından sonra istikrarlı bir şekilde güç kazanan Euro’da işlemler 1,1830-

1,1889 bandında gerçekleşti. Bugüne de güçlenerek başlayan paritede işlemler 1.1896’dan 

devam ediyor.  Yarın yapılacak FED toplantısı dikkatle takip ediliyor olacak. Destek seviyeleri 

1,1849 ve 1,1824, direnç seviyeleri 1,1919 ve 1,1967. 

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

DESTEK 1 / 1,1849     DESTEK 2 / 1,1824 
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USD/TRY  

Dün 7,5038’e yükselerek tarihi zirvesini yenileyen paritede işlemler 7,4830’dan devam ediyor 

ve yarın yapılacak FED toplantısı takip ediliyor olacak. Destek seviyeleri 7,4710 ve 7,3983, 

direnç seviyeleri ise 7,5183 ve 7,5340. 

 

DİRENÇ 1 / 7,5183      DİRENÇ 2 / 7,5340 

DESTEK 1 / 7,4710      DESTEK 2 / 7,3983 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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 terc ihlerinize uygun 

olmayabilir. Bu nedenle,sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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