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Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında TÜFE beklentiler doğrultusunda yıllık -%0,2 olarak
açıklandı.
İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranlarını sabit tuttu.
ABD’de Ağustos ayında inşaat izinleri beklentinin altında 1,470M olarak açıklandı.
Beklenti 1,520M idi. Konut başlangıçları da aynı şekilde beklentinin altında 1,416M
olarak açıklantı, beklenti 1,478M idi.
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklentinin çok az üstünde 860K olarak açıklandı,
beklenti 850K seviyesindeydi.
ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylül verisi beklentilere paralel 15,0 oldu.
Türkiye’de yabancı yatırımcılar geçen hafta net 30,2 milyon dolarlık hisse senedi ve
32,4 milyon dolarlık DİBS satarken, 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.
Fed’in Eylül toplantısının bazı traderların beklediği ölçüde güvercin olmadığının
anlaşılması, ABD dolarında son 9 yılın zirvesindeki net kısa pozisyonların azalmasına yol
açabileceği ifade ediliyor.
EUR/USD paritesi gün içinde 1,1738-1,1820 bandında hareket ederken işlemler
1,808’den devam ediyor. Paritede 50 günlük ortalama (1,1743) önemli bir destek
seviyesi olarak duruyor.
GBP/USD paritesi 50 günlük ortalamasına (1,2991) çok yaklaşıp 1,2981’I gördükten
sonra gelen satışlarla geriledi ve 1,2919’dan işlem görüyor.
USD/TRY paritesi son 1 haftada 7,50 psikolojik seviyesini dünkü 5.denemesinde
geçtikten sonra yukarı hareket sertleşti ve bugün 7,5648 ile yeni tarihi zirvesini yaptı,
işlemler 7,5588’den devam ediyor.
Güne satıcılı başlayan petrolde gelen alımlarla işlemler artıya döndü. Brent petrolde
işlemler %1,18 yukarıda 42,72 ve ham petrolde %1,20 değer artışıyla 40,64’ten devam
ediyor.

Avrupa borsalarında küresel piyasalardaki satışlara paralel işlemler eksi bölgelerde devam
ediyor. DAX %0,48, FTSE100 %0,24 ve CAC 40 %0,62 değer kaybıyla işlem görüyor..
ABD endekslerinde de satışlar hakim, Kasım’daki başkanlık seçimleri yaklaştıkça volatilitenin
arttığı ABD borsalarında özellikle teknoloji şirketlerinin fiyatlarının şiştiği yorumları da
satışlarda etken oluyor. Dow Jones %0,53, S&P 500 %0,79 ve Nasdaq Endeksi %1,09 aşağıda
işlem görüyor.
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XAU/USD Bugün Mart ayından gelen trend çizgisinin altına sarkıp 50 günlük ortalamasına
(1.932) değen Altın’da işlemler 1.944’ten devam ediyor. 1.932 önemli bir destek seviyesi,
altına sarkılması halinde satışlar hızlanacaktır.
DİRENÇ 1 / 1.954

DİRENÇ 2 / 1,964

DESTEK 1 / 1.932

DESTEK 2 / 1.907

DAX Bugün13.036-13.201 bandında hareket eden ve 13.074’te bulunan 22 günlük
ortalamasını test eden endeks buradan gelen alımlarla 13.191’den işlem görüyor. Direnç
seviyeleri 13.410 ve 13.451. Destek seviyeleri 13.074 ve 12.930.
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DİRENÇ 1 / 13.410

DİRENÇ 2 / 13.451

DESTEK 1 / 13.074

DESTEK 2 / 12.930
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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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