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AKŞAM PİYASA NOTLARI – 21.09.2020 

 

 

• Veri akışının zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde, İngiltere’de bilimadamlarının eğer 

önlem alınmaz ise İngiltere’nin günde 50.000 yeni vakaya doğru gittiğini açıklaması 

nedeniyle tekrar karantinanın gündemde olması, artan koronavirüs vakaları, aşı 

çalışmaları hakkında karışık haberler, ABD’de ikinci teşvik paketiyle ilgili sürecin daha 

komplike olabileceği beklentisi, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin tekrar 

tırmanıyor olması ve piyasaya sızan 5 büyük bankanın şüpheli işlemlere karıştığı ile ilgili 

rapor tüm piyasalarda  moralleri bozup sert satışlara neden oluyor ve USD güçleniyor. 

• EUR/USD paritesi bugün 1,1750-1,1873 bandında hareket ederken işlemler 1,1738’den 

devam ediyor. 50 günlük ortalamanın (1,1763) test edildiği paritede bu seviyenin 

altında kapanış olması halinde satışlar daha da sertleşecektir. 

• GBP/USD paritesi İngiltere’de tekrar karantinanın gündeme gelmesiyle sert satışlarla 

karşılaştı ve 1,2803 seviyesinden işlem görüyor..  

• USD/TRY paritesi bugün de global satışların ve USD’nin güçlenmesinin de etkisiyle  

7,6399 ile yeni zirvesini gördü ve işlemler 7,6356’dan devam ediyor. 

• Petrol fiyatlarında da sert gerilemeler söz konusu. 4 günlük yükselişinin yaklaşık yarısı 

şu ana kadar geri verilmiş durumda. Brent petrolde işlemler %3,94 aşağıda 41,45  ve 

ham petrolde %4,19 değer kaybıyla 39,59’dan  devam ediyor.  

 

Avrupa borsaları sert satışlarla devam ediyor. DAX %04,58, FTSE100  %3,64 ve CAC 40  %3,87  

değer kaybıyla işlem görüyor.. 

ABD endekslerinde de durum diğer piyasalardan farklı değil. Dow Jones %2,98, S&P 500 %2,48 

ve  Nasdaq %2,26 aşağıda  işlem görüyor.  
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XAU/USD bugün yaklaşık %3 değer kaybıyla 50 günlük ortalamasını (1.937) sert bir şekilde 

aşağı kıran Ons Altın’da işlemler 1.892’dan devam ediyor . Destek seviyeleri 1.864 ve 1.814, 

direnç seviyeleri ise 1.936 ve 1.943. 

DİRENÇ 1 / 1.936      DİRENÇ 2 / 1.943 

DESTEK 1 / 1.864     DESTEK 2 / 1.814 

 

 

DAX Bugün %4,58 değer kaybıyla Ağustos başından beri gördüğü en düşük seviyeye gerileyen 

endekste işlemler 12.515’ten devam ediyor. Direnç seviyeleri 13.461 ve 13.787. Destek 

seviyeleri 13.086 ve 12.942. 

DİRENÇ 1 / 12.935     DİRENÇ 2 / 13.068 

DESTEK 1 / 12.194      DESTEK 2 / 11.957 
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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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