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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 18.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Japonya’da çekirdek TÜFE Ağustos ayında beklentiler doğrultusunda  yıllık -%0,4 olarak 

açıklandı. 

• İngiltere’de FTSE endeks serilerinde yapılacak bazı değişikliklerle endekslerde yer alan 

Türk hisseleri de yer değiştirecek. Bim, Aselsan, Turkcell, Enka orta büyüklükte 

sermayeli şirketler endeksinden büyük sermayeli şirketler endeksine geçerken, Tupraş 

ise büyük sermayeli şirketler’den orta sermayeli şirketler’e geçiyor olacak. Değişiklik 21 

Eylül Pazartesi günü geçerli olacak. Değişikliklerin etkisinin sınırlı olması bekleniyor. 

• Borsa İstanbul Pay piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme 

1 Ekim 2020 tarihinde devreye alınacak. 

• ABD-Çin arasındaki ticari gerginliğin son dönemdeki önemli konularından biri olan 

TokTok’un ABD’deki geleceğine Trump’ın birkaç gün içinde karar vermesinin beklendiği 

ve Oracle-ByteDance anlaşmasının onaylanması halinde ise ByteDance’in global bir 

halk arz planladığı ifade edildi.  

• Apple (AAPL)’ın Hindistan’daki ilk online mağazasını önümüzdeki hafta açacağı 

açıklandı. 

• Goldman Sachs  önümüzdeki 12 içinde Yuan’ın Dolar’a karşı 6,5 seviyesine kadar 

güçleneceğini öngördü. 

• Japonya ve İngiltere Merkez bankaları politika faiz oranlarını sabit tuttu. Merkez 

bankası toplantılarında ortak görüş pandeminin gelişimine bağlı olağandışı belirsizliğin 

devam edeceği yönünde oldu.. 

• 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. 

• GBP/USD paritesi 1,2763’ü gördükten sonra arka arkaya 4 işlem gününde yükseliş 

kaydederken henüz 50 günlük hareketli ortalamasının (1,2999) üstünde kapanış 

gerçekleştiremedi,  bugüne hafif satıcılı başlayan paritede işlemler 1,2963’den devam 

ediyor. 

• Dün güne satıcılı başlayıp gün sonunda gelen alımlarla tekrar pozitif bölgelere yükselen 

petrolde bugün de alıcılı bir seyir mevcut. Brent petrol %0,62 yukarıda 43,57’den ve 

Ham petrol %0,61 değerlenerek 41,22’den  işlem görüyor. Petrolde son 4 işlem 

günündeki yükseliş %9’u geçmiş durumda. 
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Avrupa borsalarında dün negatif bölgede kapanışlar gerçekleşti. Pandemiye bağlı belirsizlikler 

ve ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş olabileceği endişeleri satışların en 

önemli nedenleriydi. DAX %036 düşüşle 13.208,12, FTSE 100 %0,47  düşüşle 6.049,92 ve CAC 

40 %0,69 değer kaybıyla 5.039,50’den kapandı. Vadeli işlemlerde ise DAX %0,14 yukarıda iken, 

FTSE 100 %0,70 aşağıda.  

ABD borsalarında da benzer endişelerle satışlar hakimdi. Dow Jones %0,47 aşağıda 27.901,98, 

S&P 500 %0,84 aşağıda 3.357,01 ve Nasdaq %1,27 değer kaybıyla 10.910,28 seviyesinde 

kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemlerde karışık bir seyir  hakim, Dow %0,20, S&P 500 %0,09 

aşağıda iken, Nasdaq %0,25  yukarıda işlem görüyor. 

Asya borsalarında son günlerdeki satışlardan sonra toparlanma yaşanıyor. Nikkei %0,05, Hang 

Seng %0,26 ve Shanghai %1,27 yukarıda. 

 

 
XAU/USD  

Dün gelen satışlarla 1.932’deki 50 günlük ortalamasını test eden Altın buradan gelen alımlarla 

günlük kapanışını 1.942’den yaptı. Bugüne alıcılı başlayan Altın’da işlemler 1.953’den devam 

ederken işlem bandında sıkışma söz konusu. Destek  seviyeleri 1.935 ve 1.906. Direnç 

seviyeleri ise 1.956 ve 1.964. 

 

DİRENÇ 1 / 1.956      DİRENÇ 2 / 1.964 

DESTEK 1 / 1.935     DESTEK 2 / 1.906 

 

 

 

 

 

 

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


__________________________________________________________________________________ 

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

DAX 

Dün 13.036-13.245 bandında hareket eden endekste günlük kapanış 13.208’den gerçekleşti. 

Vadeli işlemlerde ise hafif bir toparlanma var ve endeks %0,14 yukarıda işlem görüyor. Destek 

seviyeleri 13.076 ve 12.931 iken dirençler 13.461 ve 13.787 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.461      DİRENÇ 2 / 13.787 

DESTEK 1 / 13.076      DESTEK 2 / 12.931 

 

EUR/USD 

Mayıs ayında başladığı yükselen trendi süresince 25 Mayıs’tan sonra ilk defa dün 50 günlük 

ortalamasını test eden paritede bu seviyeden gelen güçlü alımlarla günlük kapanış 1,1847’den 

gerçekleşti. 2 gündür Mayıs ayında başlayan trendinin altına işlem görülüyor ve paritede tekrar 

bu trendin (1,1855) üstüne çıkma çabaları var, işlemler 1,1853’ten devam ediyor. Destek 

seviyeleri 1,1841 ve 1,1755, direnç seviyeleri 1,1855 ve 1,1918. 

DİRENÇ 1 / 1,1855     DİRENÇ 2 / 1,1918 

DESTEK 1 / 1,1841     DESTEK 2 / 1,1755 
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USD/TRY  

Dün 7,5663’yi görerek yeni bir tarihi zirve yapan paritede günlük kapanış 7,5464’ten 

gerçekleşti. Bugün dar bantta hafif alıcılı bir seyir hakim ve işlemler 7,5525’den devam ediyor. 

Destek seviyeleri 7,5360 ve 7,5137, direnç seviyeleri ise 7,5801 ve 7,6130. 

 

DİRENÇ 1 / 7,5801      DİRENÇ 2 / 7,6130 

DESTEK 1 / 7,5360      DESTEK 2 / 7,5137 

 

 

 

 

 

 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

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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