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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 17.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Dün tamamlanan FED FOMC toplantısında faizler sabit tutuldu, ve 2023 yılına kadar 

faiz artışı olmayacağı öngörüsünde de bulunuldu. FED Başkanı Powell, toplantı sonrası 

yaptığı konuşmasında; ABD ekonomisinin performansının pandeminin gidişatına bağlı 

olduğunu, son 60 günde hızlı toparlanma olduğunu fakat bu toparlanmanın devamı 

yönünde ciddi endişelerinin olduğunu ve ek mali teşviklerin ekonominin sağlığı 

açısından gerekli olduğunu ifade etti. 

• Dolar Endeksi FOMC kararları ve Powell’ın konuşması Dolar Endeksi tekrar 93 

seviyesinin üstüne çıktı, son değer %0,47 primle 93,56.  

• Japonya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizleri -%0,10 seviyesinde sabit 

tuttu. 

• Japonya’da yeni kabinenin Cuma günü resmen göreve başlaması bekleniyor. 

• Avustralya’da Ağustos ayında istihdam değişikliği verisi -50.000 beklenirken çok daha 

olumlu bir gelişmeyle 111.000 olarak açıklanırken işsizlik oranı da %6,8 oldu, beklenti 

%7,7 idi. 

• ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield’in aşının en erken 

Aralık gibi hazır olabileceği açıklamasına rağmen Trump ısrarla, aşının Ekim ortası gibi 

dağıtıma hazır olabileceği görüşünü ifade etmeye devam ediyor. 

• ABD Ham petrol stokları verisi beklentilerin (1,271M) aksine -4,389M olarak açıklandı. 

• 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. 

• Moody’s küresel imalat sektörünün pandeminin neden olduğu lrizin en kötüsünü 

geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu açıkladı, ve bu görüşüne 

paralel olarak küresel imalat sektörünün görünümünü negatif’ten durağan’a revize 

etti. 

• OPEC yayınladığı raporda, petrol piyasasında 2021’e kadar hafif bir toparlanma 

gerçekleşeceğini ifade etti. 

• GBP/USD paritesi dün 1,2986’da bulunan 50 günlük ortalamasını test edip 1,3008’I 

görmesini rağmen bu bölgede gelen satışlarla tekrar 50 günlük ortalamsının altına 

geriledi. Bugün işlemler 1,2930’dan devam ediyor. 

• Brent petrol dün gelen olumlu gelen ABD ham petrol stokları verisiyle günü 42,14’ten 

kapatmasının ardından bugüne satıcılı başladı. Brent petrolde 43,01-43,52 bandı 

önemli bir direnç bölgesi olarak duruyor. Brent petrol %0,99 aşağıda 41,80’den ve Ham 

petrol %1,15 aşağıda 39,70’ten işlem görüyor. 
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Avrupa borsalarında dün karışık kapanışlar gerçekleşti. DAX %0,29 yükselişle 13.255,37, FTSE 

100 %0,44  düşüşle 6.078,48 ve CAC 40 ise %0,13 yükselişle 5.074,22’den kapandı. Vadeli 

işlemlerde ise satıcılı bir seyir söz konusu DAX %0,65, FTSE 100 %1,19 aşağıda.  

ABD borsaları dün güne alıcılı başlamasına rağmen Powell’ın ekonomik toparlanmaya ilişkin 

belirsizlikleri vurgulaması nedeniyle Dow Jones dışında eksi bölgelerde kapandı. Dow Jones 

%0,13 yukarıda 28.032,38, S&P 500 %0,46 aşağıda 3.3385,49 ve Nasdaq Endeksi %1,25 değer 

kaybıyla 11,050,47 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemlerde güçlü satışlar hakim, 

Dow %0,89, S&P 500 %1,01 ve Nasdaq %1,15 aşağıda işlem görüyor. 

Asya borsalarında da bugün ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler nedeniyle satıcılı bir 

işlem günü yaşanıyor. Nikkei %0,64, Hang Seng %1,56 ve Shanghai %0,62 aşağıda. 

 

 
XAU/USD  

Dün ikinci kez 1.964 direnci test edip 1.973’ü gördükten sonra bu bölgede gelen satışlarla 

tekrar 1.964’ün altına geriledi, FOMC toplantısı sonrası açıklamalarda diğer piyasalara göre 

daha sakin tepki veren Altın günü 1.959’dan kapattıktan sonra bugüne satıcılı başlayarak 

1.937’yi gördü ve işlemler 1,945’ten devam ediyor. Destek  seviyeleri 1.932 ve 1.907. Direnç 

seviyeleri ise 1.953 ve 1.964. 

 

DİRENÇ 1 / 1.953      DİRENÇ 2 / 1,964 

DESTEK 1 / 1.932      DESTEK 2 / 1.907 
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DAX 

Dün 13.182-13.277 bandında hareket eden endekste kapanış gün içi gördüğü en yüksek 

seviyeye yakın ve 13.255’ten gerçekleşti. Vadeli işlemlerde ise global piyasalardaki ekonomik 

toparlanmaya yönelik endişelere paralel satıcılı bir seyir hakim ve endeks %0,65 aşağıda işlem 

görüyor. Destek seviyeleri 13.061 ve 12.916 iken dirençler 13.410 ve 13.451 seviyelerinde 

bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.410      DİRENÇ 2 / 13.451 

DESTEK 1 / 13.061      DESTEK 2 / 12.916 

 

EUR/USD 

Dün FED toplantısı sonrası açıklamalarla satışların geldiği paritede 1,1787 görüldükten sonra 

günlük kapanış 1,1814’te gerçekleşti. Mart ayından gelen yükseliş trendin altına sarkmasıyla 

artan satışlarla bugün 50 günlük ortalaması (1,1743) test ediliyor ve işlemler 1,1768’den 

devam ediyor. Destek seviyeleri 1,1743 ve 1,1680, direnç seviyeleri 1,1844 ve 1,1919. 

DİRENÇ 1 / 1,1844     DİRENÇ 2 / 1,1919 

DESTEK 1 / 1,1743     DESTEK 2 / 1,1680 

 

 

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


__________________________________________________________________________________ 

www.eforfx4.com    www.twitter.com/EforFx 

USD/TRY  

Dün 7,5182’yi görerek yeni bir tarihi zirve yapan paritede günlük kapanış 7,5054’ten 

gerçekleşti. Güne hafif satıcılı başlanmasına rağmen işlemler tekrar 7,50 seviyesinin üstünde 

gerçekleşiyor. Destek seviyeleri 7,4796 ve 7,4101, direnç seviyeleri ise 7,5290 ve 7,5365. 

 

DİRENÇ 1 / 7,5290      DİRENÇ 2 / 7,5365 

DESTEK 1 / 7,4796      DESTEK 2 / 7,4101 
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      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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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