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İngiltere’de TÜFE Ağustos’ta aylık %0,4 düşerken yıllık %0,2 artış kaydetti. Beklentiler
sırasıyla -%0,6 ve %0,1 idi. Bu rakamlar İngiltere’de son 5 yıl içinde gerçekleşmiş en
düşük enflasyon rakamları.
Euro Bölgesinde Temmuz ayında Dış Ticaret 27,9 milyar Euro fazla verdi, beklenti 12,6
milyar Euro fazla vermesi yönündeydi.
ABD’de Ağustos’ta perakende satışlar aylık %0,6 artış kaydetti, beklenti %1 idi.
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.
OECD Türkiye 2020 daralma tahminini %4,8’den %2,9’a revize etti.
OECD küresel ekonomideki belirsizliklerin pandemi nedeniyle devam ettiğini açıklama
birlikte, 2020 yılı için global ekonomik küçülme tahminini %6’dan %4,5’a revize etti.
JPMorgan’ın dün açıkladığı srateji notuna göre, bu yılın son çeyreğinde portföy
dağılımları ayarlamaları nedeniyle hisse senetlerinden 200 milyar dolar çıkış
yaşanabilir.
Bu akşam bitecek Fed toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor, piyasaların gözü bu
toplantıda olacak. Para politikasında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
EUR/USD paritesi gün içinde 1,1811-1,1882 bandında hareket ederken işlemler
1,1818’dan devam ediyor..
GBP/USD paritesi 4 gün 50 günlük ortalamasının (1,2986) altında işlem gördükten
sonra bugün bu seviyenin üstünü test ediyor, işlemler 1,2972’den devam ediyor.
USD/TRY paritesi son 1 haftada 4 kere 7,50 psikolojik seviyesini test etmiş fakat bu
seviyenin üstünde kalamamıştı. Bugün 5. denemesinde 7.5071’i görerek tarihi zirvesini
yeniledi ve işlemler yaklaşık son 1 saattir 7,50 seviyesinde gerçekleşiyor, son işlem
fiyatı 7,5062.
Güne alıcılı başlayan petrolde alımların hız kazanmasıyla yükseliş devam ediyor. Brent
petrolde işlemler %2,25 yukarıda 41,44 ve ham petrolde %2,51 yukarıda 39,24’den
devam ediyor.

Avrupa borsalarında kapanışa yakın satışlar hakim. DAX %0,02, FTSE100 %0,65 ve CAC 40
%0,34 değer kaybıyla işlem görüyor..
ABD endekslerinde yükselişler devam ediyor. Dow Jones %0,34, S&P 500 %0,26 ve Nasdaq
Endeksi %0,11 yukarıda işlem görüyor.
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XAU/USD Bugün tekrar 1.964 direncini test edip 1.973’e kadar yükselen Altın yine 1.964’ün
üstünde kalamayarak geri geldi, son işlemlerin 1,959’dan gerçekleştiği 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 / 1.929

DAX Bugün13.182-13.277 bandında hareket eden endekste işlemler 13.215’ten devam ediyor.
Direnç seviyeleri 13.333 ve 13.425. Destek seviyeleri 13.059 ve 12.915.
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DİRENÇ 1 / 13.372

DİRENÇ 2 / 13.440

DESTEK 1 / 13.059

DESTEK 2 / 12.915
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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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