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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 21.09.2020 

 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Çin Ticaret Bakanlığı  Çin’in ulusal egemenliği, güvenliği veya kalkınma çıkarlarını 

tehlikeye atan kişi ve kuruluşların kara listeye alınarak yaptırımlar uygulanacağını 

açıkladı. 

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

işlemlerin yasaklanacağını duyurmuştu. Trump’ın Oracle’ın yeni kurulacak TikTok 

Global şirketine Oracle ve Walmart’ın  toplamda %20 (Oracle %12,5 – Walmart %7,5) 

ortak olmasını onaylayacağını açıklamasından sonra söz konusu yasak 1 hafta 

ertelendi. 

• ABD’de Cuma günü 170,5 milyar dolar olarak açıklanan  cari işlemler açığı son 12 yılın 

en yüksek açık rakamı. 

• ABD’de Michigan Üniversitesi  öncü güven endeksi beklentinin (75,00) üzerinde 78,9 

olarak açıklandı. 

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

tahmini %10,82 idi. 

• İngiltere’de 28 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, kendilerini izole etmesi 

gereken kişiler düşük gelir grubundan ise 500 sterlin tutarındaki tek seferlik devlet 

desteğinde yararlanabilecek, izolasyona uymayan kişilere ise ilk ihlallerinde 1000 

sterlinden başlayıp terkarlayan ihlallerde 10.000 sterline kadar ceza uygulanacak. 

• Japonya’da borsalar Yaşlılara Saygı ve Ekinoks günleri nedeniyle bugün ve yarın kapalı 

olacak. 

• Türkiye’de Perşembe günü TCMB PPK toplantısı ve faiz kararı takip ediliyor olacak. 

Goldman Sachs  raporunda, politika faizinin artırılmayacağı fakat faiz koridoru üst 

bandının 75 baz puan artırılabileceği beklentisini paylaştı. 

• İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Hindistanlı bir şirktein ABD’ye 100 milyon COVID-19 

aşısının ön satışını yaptığını ve İran’a da 20 milyon doz için söz verdiğini açıkladı. 

• GBP/USD paritesi geçen haftanın son 3 işlem gününde anlaşmalı Brexit ihtimalinin 

olabileceği açıklamalarıyla 50 günlük ortalamasını test etmesine rağmen bu seviyenin 

üstünde kapanış gerçekleştiremedi. Haftanın ilk işlem gününe 1,2929-1,2962 dar 

bandında başlayan paritede 1,3006 ve 1,3091 önemli direnç seviyeleri olarak 

karşımızda duruyor. 

• Brent Petrol geçen haftanın son işlem gününde, 4 günlük yükseliş hareketine 50 günlük 

ortalamasını (43,54) test edip buradan gelen satışlarla 42,95 kapanışıyla son vermiş 

oldu. Bugüne dar bir bantta başlayan Brent Pterol’de işlemler 42,98’den, Ham 

Petrol’de ise 41,16’dan devam ediyor. 
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COVID-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gelen karışık haberler, artmaya devam eden yeni vaka sayıları 

ve dolayısıyla ekonomik toparlanmalarla ilgili endişeler tüm dünya borsalarında satışların 

devam etmesine neden oluyor. 

 Avrupa borsaları geçen haftayı satıcılı kapattı. DAX %070 düşüşle 13.116,25, FTSE 100 %0,71  

düşüşle 6.007,05 ve CAC 40 %1,22 değer kaybıyla 4.978,18 seviyesinden kapandı. Vadeli 

işlemlerde ise DAX %0,56, FTSE 100 %0,75 aşağıda.  

ABD borsalarında da satışlar hakimdi. Dow Jones %0,88, S&P 500 %1,12 ve Nasdaq %1,07 

değer kaybıyla kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemlerde Dow %0,55, S&P 500 %0,55 ve Nasdaq 

%0,61  aşağıda işlem görüyor. 

Asya borsalarında Japonya’nın bugün ve yarın tatil olmasıyla hacimsiz bir işlem günü yaşanıyor. 

Basına sızdırılan şüpheli işlemler listesinde adı geçen 5 bankadan biri olan HSBC Hong Kong 

borsasında 1995’ten beri gördüğü en düşük seviyeden işlem görüyor. Satışların devam ettiği 

Asya borsalarında Hang Seng %1,72 ve Shanghai %0,58 aşağıda. 

 

 
XAU/USD  

Haftalık kapanışını 1.949’dan yapan Ons Altın’da yukarıda Mart ayında başlayan yükseliş trendi 

(1.957) ve aşağıda 22 günlük ortalaması (1.945) arasında bir sıkışma yaşanıyor. Hafta 

başlangıcında da bu sıkışma devam ediyor ve işlemler 1.952’den devam ediyor. 1.957-1.963 

bölgesininin üstünde kapanış gerçekleşmesi halinde tekrar 2.000 seviyesinin test edilebilmesi 

mümkün olabilecektir. Destek  seviyeleri 1.945 ve 1.938. Direnç seviyeleri ise 1.957 ve 1.963. 

 

DİRENÇ 1 / 1.957      DİRENÇ 2 / 1.963 

DESTEK 1 / 1.945     DESTEK 2 / 1.938 
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DAX 

Haftanın son  işlem gününde 13.116-13.262 bandında hareket eden endeks günlük kapanışını 

gün içinde gördüğü seviyeden ve 13.116’dan yaptı. Vadeli işlemlerde de satıcılı seyir devam 

ediyor ve endeks %0,56 aşağıda işlem görüyor. Destek seviyeleri 13.082 ve 12.940 iken 

dirençler 13.468 ve 13.787 seviyelerinde bulunuyor.  

DİRENÇ 1 / 13.468      DİRENÇ 2 / 13.787 

DESTEK 1 / 13.082      DESTEK 2 / 12.940 

 

EUR/USD 

Haftalık kapanışını 1,1837’den yapan paritede de bir sıkışma yaşanıyor. Haftaya alıcılı başlayan 

paritede işlemler 1,1867’den devam ediyor. Destek seviyeleri 1,1840 ve 1,1766, direnç 

seviyeleri 1,1869 ve 1,1918. 

DİRENÇ 1 / 1,1869     DİRENÇ 2 / 1,1918 

DESTEK 1 / 1,1840     DESTEK 2 / 1,1766 
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USD/TRY  

Cuma günü 7,5932’yi görerek yeni bir tarihi zirve yapan paritede günlük kapanış 7,5563’ten 

gerçekleşti. Bugün dar bantta hafif alıcılı bir seyir hakim ve işlemler 7,5689’dan devam ediyor. 

Paritenin bir süre 7,53 -7,60 bandında hareket etmesi beklenebilir. Destek seviyeleri 7,5360 ve 

7,5057, direnç seviyeleri ise 7,6085 ve 7,6325. 

 

DİRENÇ 1 / 7,6085      DİRENÇ 2 / 7,6325 

DESTEK 1 / 7,5360      DESTEK 2 / 7,5057 

 

 

 

      VERİ TAKVİMİ       

Tarih Ülke   Veri Önceki Beklenti Önem 

21 Eylül Pzt ABD 15:30:00 Chicago FED Aktivite End. 1,18   ** 

22 Eylül Salı Euro Böl. 17:00:00 Tüketici Güveni -14,70   *** 

  ABD 17:00:00 Mevcut ev satışları - aylık-milyon 5,86 6,05 *** 

  ABD 17:00:00 Richmond FED imalat san. end. 18,00   *** 

23 Eylül Çar İngiltere 11:30:00 İmalat Endeksi 55,20   *** 

  Euro Böl 11:00:00 İmalat Endeksi 51,70   *** 

  Euro Böl 11:00:00 Hizmet Endeksi 50,50   *** 

  Euro Böl 11:00:00 PMI Bileşik Endeksi - % 51,90   *** 

  Almanya 10:30:00 PMI İmalat Endeksi - % 52,50   *** 

  ABD 16:00:00 Ev fiyatları endeksi - (Aylık - %) 0,90   *** 

24 Eylül Per Türkiye 10:00:00 Reel sektör güven endeksi 106,20   ** 

  Türkiye 10:00:00 TCMB, Kapasite kullanımı (%) 73,30   *** 

  Türkiye 14:00:00 TCMB faiz kararı 8,25   *** 

  Almanya 11:00:00 IFO endeksi 92,60   *** 

  ABD 17:00:00 Yeni ev satışları (bin) 901,00 860,00 *** 

25 Eylül Cum ABD 15:30:00 Dayanıklı mal siparişleri (%) 2,60   *** 
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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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