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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. 
 

Haber Başlıkları  
▪ Cuma günü ABD’den gelen Temmuz 2020’ye ilişkin Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 1,76 milyon kişi artış 

kaydederek 1,48 milyon olan piyasa beklentisinin üzerinde bir performans kaydetti. Bunun yanı sıra ABD’de işsizlik 

oranı Temmuz ayında %11,1’den %10,2’ye gerileyerek %10,6 olan piyasa beklentisinin atlında geldi. ABD’de ücret 

artışları da aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %4,8 artış kaydederek beklentilerin üzerinde bir yeri işaret etti.  

▪ ABD’den gelen istihdam ve ücret artışları verilerinin beklentilerin üzerinde bir yeri işaret etmesi sonrasında dolar 

endeksi hızlı bir yükseliş kaydederek 93 seviyesinden 93,60 seviyesi üzerine çıktı ve günü yükselişle tamamladı.  

▪ Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 1,1915 seviyesini test ederek Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesini test eden 

EURUSD paritesi, Cuma günü dolar endeksindeki güçlenmenin etkisi ile birlikte 1,1755 seviyesine kadar gerileyerek 

üç günlük aralıksız yükselişin ardından günü düşüşle tamamladı.  

▪ Cuma günü Asya seansında 2075 seviyesini test ederek yeni bir rekora imza atan ons altın, öğle saatlerinde ABD’den 

gelen ve beklentilerin üzerinde bir performansı işaret eden istihdam ve ücret artışları verilerinin ardından 

kazançlarının bir kısmını sildi ve 2015 seviyesine doğru geri çekildi.   

▪ Türk Lirası gelişmekte olan ülke kurlarına göre olumsuz ayrışmaya devam ederken, USDTRY paritesinin 7,30 

seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Perşembe günü 600 baz puana ulaşan Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 583 

baz puan seviyesine bulunuyor. 

▪ Asya seansında açıklanan Çin Temmuz ayı TÜFE verisi %2,6 olan piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelerek %2,7 

olarak gerçekleşti. TÜFE verisinin ardından Çin’den Cuma günü gelecek olan Temmuz ayı Sanayi Üretimi verileri 

yakından izlenecek. 

▪ Hatırlanacağı üzere ABD’de koronavirüsün etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz 

Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamamış ve yapılan tartışmalar Cuma günü sona ermişti. Bunun üzerine 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs yardım görüşmelerini 

yeniden başlatmaya açık olduklarını bildirdi.   

▪ Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir veri akışı bizleri bekliyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi Ağustos Ayı 

Sentix Yatırımcı Güveni verisini takip edeceğiz. 

▪ Bu hafta Euro Bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan 2Ç20 öncü GSYİH Büyüme Oranı verileri, ABD’den gelecek olan 

Temmuz ayı TÜFE verileri ve Çin ve ABD’den gelecek olan Temmuz ayı Sanayi Üretimi verileri ön planda olacak. 

Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre 

getirileri *  

 

 Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı  

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe 

göre getirileri * 

 

Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı 
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Günlük Ekonomi Takvimi 

Ülke Veri Saat Beklenti Önceki 

 
Euro Bölgesi Ağustos Ayı Sentix Yatırımcı Güveni 11:30 -16 -18,2 
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Döviz & Emtia Analizleri  

USD/TL 

TL’deki yüksek volatilite Cuma günü de etkisini sürdürdü ve USDTRY paritesi 7,36 seviyesi üzerine kadar yükseldi. Buna ek 

olarak gelişmekte olan ülke kurlarına göre olumsuz ayrışmanın sınırlı da olsa sürdüğü takip edildi. TL’de etkili olmaya devam 

eden olumsuz ayrışmanın yanı sıra, Cuma günü ABD’den gelen olumlu istihdam ve ücret artışları verileri sonrasında yükselişe 

geçen dolar endeksi de kurdaki yükselişin hızlanmasında etkili oldu.  

USDTRY paritesinin sabah erken kotasyonlarda 7,30 seviyesi üzerinde hareket ettiği görülüyor. Gelişmekte olan ülke kurlarında 

USD karşısında karışık bir görünüm mevcutken, TL’deki negatif ayrışmanın sürdüğü gözlemleniyor. Piyasadaki yüksek oynaklık 

nedeniyle USDTRY paritesinin geniş bant aralıklarında hareket ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte kurda kısa vadede 7,10 – 

7,40 bandında bir seyir görmeyi beklemekteyiz. 

Bugün yurt içinde Hazine’nin düzenleyeceği 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil ihalesi ve Temmuz Nakit Bütçe verileri takip 

edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi Ağustos Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisini takip edeceğiz. 
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EUR/USD 

Cuma günü ABD’de Temmuz ayına ilişkin açıklanan istihdam ve ücret artışları verilerinin beklentilerin üzerinde bir yeri işaret 

etmesi sonrasında dolar endeksi hızlı bir yükseliş kaydederek 93 seviyesinden 93,60 seviyesi üzerine çıktı ve günü yükselişle 

tamamladı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 1,1915 seviyesini test ederek Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesini test 

eden EURUSD paritesi, Cuma günü dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisi ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. 

Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte 1,1755 seviyesine doğru geri çekilen EURUSD paritesi üç günlük aralıksız yükselişin 

ardından günü düşüşle tamamladı. 

ABD’de artış kaydeden enflasyon beklentilerine karşın Fed’in faizlerin uzun bir süre daha mevcut seviyelerde kalacağına ilişkin 

söylemleri dolardaki zayıf seyrin devam edeceğinin sinyalini vermekte. Dolar endeksi düşüşünü sürdürürken, güvenli liman 

olarak euronun ön plana çıktığı dikkat çekiyor. Bu doğrultuda, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde 

bulundurarak, EURUSD paritesindeki yukarı yönlü eğilimin devam edebileceği ve Cuma günkü gibi aşağı yönlü hareketlerin 

teknik düzeltme olarak sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Olası geri çekilmelerde 1,17 – 1,1750 bandı güçlü destek bölgesi 

olarak ön plana çıkıyor. Trend ve momentum göstergeleri EURUSD paritesinin kısa vadede yeniden 1,19 seviyesi üzerini hedef 

alabileceğinin ve ardından 1,20 seviyesinin hedef haline gelebileceğinin sinyalini veriyor.  

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir veri akışı bizleri bekliyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi Ağustos Ayı Sentix 

Yatırımcı Güveni verisini takip edeceğiz.  
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XAU/USD 

Cuma günü Asya seansında 2075 seviyesini test ederek yeni bir rekora imza atan ons altın, öğle saatlerinde ABD’den gelen ve 

beklentilerin üzerinde bir performansı işaret eden istihdam ve ücret artışları verilerinin ardından kazançlarının bir kısmını sildi 

ve 2015 seviyesine doğru geri çekildi. Olumlu ABD verileri sonrasında 93 seviyesinden 93,60 seviyesi üzerine yükselen dolar 

endeksi ons altında baskı yaratırken, %0,5690 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi de altındaki gerilemede etkili 

oldu. Ons altın böylelikle üç günlük aralıksız yükselişinin ardından günü düşüşle tamamladı.  

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 2030 seviyesinden işlem görüyor. Negatif reel getirilerin ve zayıf dolar endeksinin 

piyasalarda etkili olmayı sürdürdüğü görülüyor. Diğer yandan altın ETF’lerindeki girişlerin devam ettiğini ve rekor seviyelerde 

seyrettiğini görmekteyiz. Dolayısı ile ons altındaki güçlü görünümün korunması beklenebilir. Başta negatif reel getiriler olmak 

üzere piyasadaki kıymetli madenleri destekleyen mevcut dinamiklerin devam etmesi durumunda ons altındaki geri çekilmelerin 

sınırlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadeli teknik görünüme bakacak olursak, aşağıdaki grafik üzerinden 

görülebileceği gibi ons altın bu sabah saatleri itibarıyla kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kısa vadeli 

görünüm açısından altının trend üzerinde tutunup tutunamayacağı takip edilecek.  

• Fiyatların trend çizgisine denk gelen 2025 seviyesi üzerinde tutunması durumunda altının yönünü yeniden yukarı 

çevirmesi ve kısa vadede yeniden 2050 seviyesi üzerini hedef alması beklenebilir.  

• Aksi takdirde, yani fiyatların 2025 seviyesini (yükseliş trendini) aşağı yönlü kırması durumunda ise düşüş eğilimi 2000 

seviyesine doğru hız kazanabilir.  

Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir veri akışı bizleri bekliyor. Haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesinden gelecek olan 

Ağustos Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisini takip edeceğiz.  

 

 

XAU/USD 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ağustos 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 6 
 

Piyasalara Genel Bakış 

 

1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB

Hisse senedi endeksleri

Gelişmiş Piyasalar

S&P 3.351 %0,1 %2,5 %5,2 %0,0 %3,7

DAX 12.675 %0,7 %2,9 %0,3 -%6,1 -%4,3

FTSE 6.032 %0,1 %2,3 -%1,0 -%19,0 -%20,0

Nikkei 22.330 -%0,4 %2,9 %0,2 -%5,7 -%5,6

Gelişmekte olan Piyasalar

Türkiye 1.061 %2,5 -%6,6 -%7,6 -%10,4 -%7,3

Çin 3.354 -%1,0 %1,3 -%0,9 %16,0 %10,0

Hindistan 38.041 %0,0 %1,2 %4,0 -%7,2 -%7,8

Endonezya 5.144 -%0,7 -%0,1 %2,2 -%13,6 -%18,3

Rusya 2.972 -%0,5 %2,1 %6,1 -%2,9 -%2,4

Brezilya 102.776 -%1,3 -%0,1 %2,7 -%8,7 -%11,1

Meksika 38.005 %0,0 %2,7 %4,2 -%14,2 -%12,7

Güney Afrika 56.758 -%1,6 %1,9 %2,4 -%0,2 -%0,6

Oynaklık Endeksleri

VIX 22 -%1,9 -%9,2 -%24,5 %43,6 %61,2

EM VIX 24 %6,8 %3,7 -%15,7 %22,8 %38,9

MOVE 41 -%2,7 -%1,2 -%18,7 -%36,8 -%28,9

Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)

Türkiye 7,235 -%0,1 %3,7 %5,5 %20,3 %21,6

Brezilya 5,4384 %2,0 %4,2 %1,1 %26,0 %34,9

Güney Afrika 17,6383 %1,2 %3,3 %2,7 %17,1 %26,0

Çin 6,968 %0,2 -%0,1 -%0,7 -%0,5 %0,1

Hindistan 74,935 %0,0 %0,2 %0,0 %4,9 %5,0

Endonezya 14625 %0,3 a.d. %1,3 %6,9 %5,5

10 yıllık bono faizleri

Türkiye %13,2 0,0 0,2 -1,0 0,8 1,0

Brezilya %6,8 0,1 0,2 0,0 0,1 -3,5

Hindistan %5,8 0,0 0,0 0,0 -0,6 -0,7

Endonezya %6,8 0,0 a.d. -0,3 0,2 -0,3

10 yıllık Eurobond faizleri (USD)

Türkiye %7,5 -0,15 a.d. 0,83 1,88 1,35

Brezilya %3,5 -0,05 -1,08 -1,39 0,10 -0,24

Güney Afrika %4,2 0,00 -0,09 -0,26 0,46 0,33

Endonezya %2,1 -0,01 a.d. -0,48 -0,60 -0,80

Emtia

Ham Petrol - Brent USD/varil 44,4 -%1,5 %2,5 %3,1 -%18,5 -%32,7

Ham Petrol - WTI USD/varil 41,22 -%1,7 %2,4 %1,5 -%18,1 -%32,5

Altın - USD / oz 2010,1 -%2,0 %2,4 %11,1 %28,1 %32,0

Gümüş - USD / t oz. 27,54 -%3,0 %13,7 %47,8 %55,7 %53,7

Commodity Bureau Index 378,53 -%0,3 %0,2 %4,4 -%5,8 -%5,7

* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.

Kaynak: Bloomberg

DeğişimSon Fiyat / 

Değer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ağustos 2020 

 

 

 

Global Piyasalar Bülteni 7 
 

Yatırım Merkezlerimiz 

(0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B 

Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

 Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi 

No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

(0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza 

Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 262) 323 11 33

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı 

Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00

Marmaris İrtibat Bürosu Akatlar İrtibat Bürosu

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa 

Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 

Marmaris / MUĞLA

(0 212) 355 4646

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok 

No: 16 D:8 (Eski No D:10) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat 

Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 

Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 

Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep

(0 212) 570 52 59 (0 224) 225 64 10

Girne

Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok.  

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. 

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

(0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - 

KOCAELİ

İzmit İrtibat

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden 

Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Denizli

Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 

Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ

Merkez Şube

Akat Mahallesi Meydan Caddesi B 

Blok No: 16 D:7 (Eski No D:9) Beşiktaş-

İSTANBUL

(0 212) 355 4646

Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez 

Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. 

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. 

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 

Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

(0 312) 435 18 36

Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. 

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA
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Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup 

finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 

Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel 

sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 

beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı 

sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile 

uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa 

koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda 

bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibarıyla 

yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte 

elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu 

bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması 

ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları 

sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi 

halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 

 

 

 

 

 

 

 


