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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 18.09.2020 

 

• İngiltere’de Ağustos aylık perakende satışlar verisi beklentinin biraz üstünde %0,8 

olarak açıklandı. Beklenti %0,7 idi. Yıllık perakende satışlar verisi ise beklentilerin 

altında %2,8 olarak açıklandı, beklenti %3,0 seviyesindeydi. 

• Rusya Merkez bankası politika faizini %4,25’te sabit tuttu. 

• Türkiye’de yıllık TÜFE beklentisi  Eylül’de %11,46’ya yükseldi, bir önceki beklenti 

tahmini %10,82 idi. 

• ABD’de çari işlemler açığı 2. Çeyrekte 170,5 milyar dolara yükseldi, ilk çeyrekteki cari 

açık 111,5 milyar dolar seviyesindeydi ve beklenti 160 milyar dolar açık olması 

yönündeydi. 

• ABD’de Öncü Endeks verisi beklentinin (%1,3) hafif altında %1,2 olarak açıklandı. 

• ABD Ticaret Bakanı Ross Pazar gününden itibaren TikTok ve WeChat üzerinden yapılan 

işlemlerin yasaklanacağını duyurdu. 2 uygulamanın ABD’deki uygulama mağazaları 

yoluyla dağıtım, bakım ve güncellemeler dahil işlemler Pazar gününden itibaren 

yasaklanmış oldu.  

• Kripto para analiz firması Chainayysis’in raporuna göre Türkiye, şirketin Kripto Kbaul 

Endeksi’nde 154 ülke arasında 29. sırada iken Ortadoğu’da ilk sırada yer alıyor. 

• FTSE 350 Bankacılık Endeksi Ekim 1992 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. 

Avrupa genelinde bankacılık sektörü hisse senetlerindeki düşüş %2’yi geçti. 

• İspanya’nın 2 büyük bankası Caixa ve Bankia birleşme kararı aldı, bu birleşmeyle 

İspanya’nın en büyük bankası ortaya çıkıyor olacak. 

• EUR/USD paritesi bugün 1,1831-1,1869 bandında hareket ederken işlemler 1,845’ten 

devam ediyor. Paritede yukarı bir hareket olabilmesi için 1,1855 kritik bir direnç olarak 

duruyor. 

• GBP/USD paritesi anlaşmalı Brexit olabileceği yönündeki açıklamalarla üçüncü gündür 

50 günlük ortalamasını test edip geri geliyor, işlemler 1,2951’den devam ediyor.  

• USD/TRY paritesi her gün tarihi zirvesini yenilemeye devam ediyor. Bugün de 7,5771 

ile yeni zirvesini gördü ve işlemler 7,57 seviyesinin üstünde  devam ediyor. 

• Petrol son 4 gündeki yükselişlerle geldiği seviyleri koruyor. Brent petrolde işlemler 

%0,14 yukarıda 43,36  ve ham petrolde %0,76 değer artışıyla 41,28’ten devam ediyor.  

 

Avrupa borsaları bugün de satıcılı seyrini devam ettiriyor, özellikle bankacılık sektörü 

hisselerine gelen satışlar dikkat çekiyor. DAX %0,27, FTSE100  %0,38 ve CAC 40  %0,90  değer 

kaybıyla işlem görüyor.. 

ABD endekslerinde yatay bir seyir hakim. Dow Jones %0,07, S&P 500 %0,04 ve  Nasdaq %0,22  

yukarıda işlem görüyor.  
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XAU/USD bugün 1.945-1.956 dar bandında hareket ediyor ve son işlemler 1,953’den geçiyor. 

1.935 önemli bir destek seviyesi, altına sarkılması halinde satışlar hızlanacaktır. 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 

 

 

DAX Bugün13.170-13.263 bandında hareket eden endeks 13.172’den işlem görüyor. Direnç 

seviyeleri 13.461 ve 13.787. Destek seviyeleri 13.086 ve 12.942. 

DİRENÇ 1 / 13.461      DİRENÇ 2 / 13.787 

DESTEK 1 / 13.086      DESTEK 2 / 12.942 
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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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