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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 16.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Japonya’da Ağustos’ta ihracat yıllık %14,8 ve ithalat %20,8 azaldı. Beklentiler sırasıyla 

%16,1 ve %18 azalma yönündeydi. Dış ticaret dengesi beklentilerin çok üstünde 

iyileşme göstererek 248,3 milyar fazla olarak açıklandı, beklenti 37,5 milyar açık 

yönündeydi. 

• ABD’nin Kanada ile alüminyum ticaretini 2020’nin son 4 ayında normalleştirmeye karar 

verdiği ve Kanada’dan ithal edilen alüminyuma gümrük vergisini kaldıracağı açıklandı. 

• BM Dünya Turizm Örgütü’nün açıkladığı raporda, uluslararası turist sayısının pandemi 

nedeniyle 2020’nin ilk yarısında %65 azaldığı ve bunun da global turizme 460 milyar 

dolara mal olduğu ifade edildi. 

• Dünya Ticaret Örgütü, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük tarifelerinin 

uluslararası kuralları ihlal ettiğini  açıkladı. 

• Stellantis adı altında birleşerek dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olacak 

Peugeot (PSA) ve Fiat Chrysler (FCA) planladıkları birleşmenin koşullarını nakit 

varlıklarını korumak için revize ettiler ve pandemi sırasında başlattıkları maliyet 

kesintisilerini arttırdılar. 

• Bill Gates aşılardan hiçbirinin Ekim ayı sonundan önce ABD’den onay talep edebilecek 

seviyeye gelemeyeceğini, sadece Pfizer’in, eğer her şey kusursuz giderse, Ekim 

sonunda acil kullanım lisansına başvurabileceğini ifade etti. 

• Almanya’da ZEW Güven Endeksi Eylül ayında beklentinin (69,8) üstünde 77,4 olarak 

açıklandı. 

• ABD’de Empire State İmalat Endeksi beklentinin (6,00) çok üstünde 17,00 olarak 

gerçekleşti. 

• Yarın bitecek Fed toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor, piyasaların gözü bu 

toplantıda olacak. Kasım ayındaki Başkanlık seçimi öncesi FOMC toplantısında para 

politikasında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.  

• GBP/USD paritesi İngiltere’de açıklanan olumlu makroekonik verilerin desteğiyle 

!,2763 dibinden başlayan yükselişine dün de devam etti, 1,2927’yi görüp günü 1,2886 

ile kapattı. Bugün işlemler 1,2898’den devam ediyor. 

• Petrolde yarın yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde,  OPEC’in 2020 yılı için petrol 

talebinde aşağı yönlü revizyon ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebinin yılın 

ikinci yarısında belirgin şekilde azalacağı öngörüsüne  rağmen ABD ve Çin tarafından 

gelen olumlu ekonomik veriler ve ABD ham petrol stoklarındaki 9,5 milyon varil azalma 

petrol fiyatlarına olumlu yansıdı ve Brent petrol tekrar 40 dolar seviyesinin üstüne çıktı. 

Alıcılı seyrin bugün de devam ettiği Brent petrol %1,46 yukarıda 41,12’den ve Ham 

petrol %1,70 yukarıda 38,93’ten işlem görüyor. 
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Avrupa borsaları’nda Almanya ve İngiltere’de açıklanan olumlu verilerle başta İngiltere olmak 

üzere alış ağırlıklı bir gün yaşandı. DAX %0,18 yükselişle 13.217,67, FTSE 100 %01,32  primle 

6.105,54 ve CAC 40 ise %0,32 yükselişle 5067,93’ten kapandı. Vadeli işlemlerde DAX %0,07, 

FTSE 100 %1,09 aşağıda.  

ABD borsaları Dow Jones dışında yükseliş ile kapandı.  ABD’de açıklanan imalat endeksi’nin 

beklenenden olumlu açıklanması alımları destekleyen faktör oldu. Dow Jones %0,01 yukarıda 

27.995,60, S&P 500 %0,52  yukarıda 3.401,20 ve Nasdaq Endeksi %1,21 yükselişle 11,190,32 

seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemlerde Dow %0,06, S&P 500 %0,07 ve Nasdaq 

%0,16 primli işlem görüyor. 

Asya borsalarında karışık performanslar görüyoruz. Nikkei %0,07 yukarıda iken Hang Seng 

%0,21 ve Shanghai %0,28 aşağıda. 

 

 
XAU/USD  

Dün 1.964 direnci test edip 1.972’yi gördükten sonra gelen satışlarla günü 1.955’ten kapatan 

altında bugün yön tekrar yukarı dönmüş durumda ve işlemler 1.960’dan devam ediyor. Bugün 

bitecek FED toplantısının takip edileceği Altın’da destek  seviyeleri 1.948 ve 1.929. Direnç 

seviyeleri ise 1.964 ve 2.000. 

 

DİRENÇ 1 / 1.964      DİRENÇ 2 / 2.000 

DESTEK 1 / 1.948      DESTEK 2 / 1.929 
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DAX 

Dün 13.138-13.262 bandında hareket endekste kapanış 13.217’den gerçekleşti. Vadeli 

işlemlerde %0,07 prim söz konusu. Destek seviyeleri 13.046 ve 12.901 iken dirençler 13.372 

ve 13.440 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.372      DİRENÇ 2 / 13.440 

DESTEK 1 / 13.046      DESTEK 2 / 12.901 

 

EUR/USD 

Dün paritede 2 defa 1,19 psikolojik sınırı test edilse de gelen satışlarla 22 günlük ortalamasında 

(1.1845) bir kapanış gerçekleşti Bugüne de yatay başlangıç yapan paritede işlemler 1.1843’ten 

devam ediyor.  Bugün bitecek FED toplantısı sonrası açıklamalar dikkatle takip ediliyor olacak. 

Destek seviyeleri 1,1834 ve 1,1734, direnç seviyeleri 1,1919 ve 1,1967. 

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

DESTEK 1 / 1,1834     DESTEK 2 / 1,1734 
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USD/TRY  

Dün 7,50 seviyesini tekrar deneyip yine geçemeyen paritede işlemler 7,4891’den devam 

ediyor ve bugünkü FED toplantısı takip ediliyor olacak. Destek seviyeleri 7,4748 ve 7,4033, 

direnç seviyeleri ise 7,5209 ve 7,5340. 

 

DİRENÇ 1 / 7,5209      DİRENÇ 2 / 7,5340 

DESTEK 1 / 7,4748      DESTEK 2 / 7,4033 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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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