
 

 

Destekler:  
1,1700 / 1,1670 / 1,1640 

 

Dirençler: 

1,1760 / 1,1790 / 1,1820 

  

Destekler:  
7,7620 / 7,7350 / 7,7100 

 

Dirençler: 

7,8000 / 7,8220 / 7,8400 

 

Destekler:  
1878 / 1870 / 1862 

 

Dirençler: 

1890 / 1897 / 1904 

TRUMP’DAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ.. 
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi 
Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi. Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu 
iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı. Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 
"Kendimi muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı. "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını 
sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını 
anımsattı. 
 
Fed Başkanı Jerome Powell, yeterli devlet desteği olmazsa Amerika'da toparlanmanın zayıflayacağı uyarısında bulundu ve çok 
fazla teşviğin sorun yaratmayacağını söyledi. Powell'ın bu açıklamaları, Cumhuıriyetçilerin büyük çaplı teşvik paketine yönelik 
muhalefetinin sürdüğü bir ortama geldi. ABD'de işini kaybetmiş Amerikalılara ve küçük işletmelere sağlanan desteğin Temmuz ve 
Ağustos aylarında sürelerinin dolmasının ardından, yeni bir destek paketi için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında yürütülen 
müzakerelerden şimdiye dek bir sonuç çıkmadı. 
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, korona virüsü kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin bölgenin ekonomik 
toparlanması için risk oluşturduğu uyarısında bulunarak, hükümetlere mali desteği yakın zamanda sonlandırmama çağrısında 
bulundu. Wall Street Journal tarafından düzenlenen bir online etkinlikte konuşan Lagarde, "İlkbaharın sonlarında ve yaz başında 
açık bir şekilde toparlanma gördük, ancak şimdi yetkililerce alınmak zorunda kalınan korona virüs tedbirlerinin etkisi olacağından 
korkuyoruz" dedi. Lagarde, AMB'nin parasal tedbirlerinin mali desteği başarılı bir biçimde tamamladığını ve hükümetlerin destekleri 
ani bir şekilde durdurmasından kaynaklanabilecek "uçurum etkisi" riskinin kendisi için en büyük endişe kaynağı olduğunu sözlerine 
ekledi. 
 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Batı Balkan ülkeleri için 9 milyar euroluk ekonomi ve yatırım paketini onayladı. Komisyondan yapılan 
açıklamada, Batı Balkanlarda uzun vadede ekonomik iyileştirme, yeşil ve dijital dönüşüme destek ile ülkelerin AB'ye üyelik sürecine 
katkı sağlamayı hedefleyen paketin bölge için çok önemli olduğu ifade edildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell, altı Batı Balkan ülkesinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan) AB'nin bir 
parçası olduğunu belirterek bu ülkelerin gelişimine destek vermekten memnuniyet duyduklarını aktardı. 
 
Goldman Sachs Asya baş ekonomisti Asya bölgesinin korona virüse karşı ekonomilerini korumak konusunda dünyanın geri 
kalanından daha iyi pozisyonlandığını belirtti. Yatırım Bankası'nın Asya baş ekonomisti Andrew Tilton, "Hindistan ve bazı Güney 
Asya bölgeleri dışarıda bırakıldığında, büyük bölgeler arasında Asya'nın en iyi pozisyonlanan bölge olduğunu söyleyebiliriz" 
değerlendirmesinde bulundu. Çin'de tüketici harcamalarının 'daha durgun' seyrettiğini çünkü, ABD'nin aksine Çin doğrudan maaş 
yerine geçen teşvikler uygulamadığını vurgulayan Tilton, "Çin'in virüs geçişi açısından yurt içinde uygulanan doğru kontrollerin 
hizmet aktivitesine de toparlanma olarak yansıyor" dedi. 
 

07 Ekim 2020 

 



gggdgdgdgdg 

07 Ekim 2020 
2019 
2019 

 
Günün Gelişmeleri: 
 
Geçtiğimiz Salı günü yurt içerisinde zayıf 
ekonomik veri akışı devam ederken, 
ABD’nin dış ticaret açığı Ağustos ayında 
67.1 milyar Dolar ile 2006’dan beri en 
görülen yüksek seviyeye çıktı. Dikkatler 
Fed Başkanı Powell’in İşletme Ekonomisi 
Ulusal Derneği'nin düzenlediği sanal 
konferansta yaptığı konuşma üzerinde 
olurken, Jerome Powell, ekonomik 
toparlanma için devletin ilave desteğine 
ihtiyaç duyulduğunu yineledi. ABD’de yeni 
teşvik yasasına dair belirsizliğin sürmesi 
ile güne yatay bir başlangıç ile başlayan 
Dolar’ın, Fed Başkanı Powell’in 
açıklamaları sonrası yukarı yönlü ivmesini 
hızlandırmasına paralel olarak kurda 
yukarı yönlü hareketler takip edildi. 
 Teknik Analiz:  

 
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,78 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki 
eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,80, 7,82 
ve 7,84 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 
Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde 
ise 7,76, 7,74 ve 7,72 destek seviyeleri takip edilebilir. 
 

 

Günün Gelişmeleri: 
 

Geçtiğimiz Salı günü yurt içi ve Euro 
Bölgesi’nde devam eden zayıf ekonomik 
veri akışına ek olarak, Almanya fabrika 
siparişleri verisi Ağustos ayında yüzde 
2,6’lık beklentiler karşısında yüzde 4,5 
artış kaydetti. Dikkatler Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı Lagarde’in açıklamaları 
üzerinde olurken, Lagarde, ekonomik 
toparlanma konusundaki risklere 
değinerek, hükümetlere mali desteği yakın 
zamanda sonlandırmama çağrısında 
bulundu. Gün içerisinde, devam eden zayıf 
veri akışı Türk varlıkları üzerinde 
hareketlerin sınırlı kalmasına neden 
olurken, paritede çevresinde gözlenen 
aşağı yönlü hareketlerin Euro üzerinde 
oluşturduğu baskı ile çaprazın yatay 
hareketini sürdürdüğü izlendi.   
 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 9,13 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. 9,11 destek seviyesinin üzerinde 
kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası 
ile 9,15, 9,17 ve 9,20 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç 
seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile çaprazdaki eğilimin aşağı 
yönlü olmasında ise 9,11, 9,09 ve 9,07 destek seviyeleri takip 
edilebilir. 
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Günün Gelişmeleri 
 
Geçtiğimiz gün Euro Bölgesi’nde devam 
eden zayıf ekonomik veri akışına ek 
olarak, Almanya fabrika siparişleri verisi 
Ağustos ayında yüzde 2,6’lık beklentiler 
karşısında yüzde 4,5 artış kaydetti. ABD 
tarafında ise dış ticaret açığı Ağustos 
ayında 67.1 milyar Dolar ile 2006’dan 
beri en görülen yüksek seviyeye çıktı. 
Gün içerisinde dikkatler Avrupa Merkez 
Bankası Başkanı Lagarde ve Fed 
Başkanı Powell’in gerçekleştirdiği 
açıklamalar üzerinde olmaya devam 
ederken, güne yatay bir başlangıçla 
başlayan Dolar’ın, Fed Başkanı 
Powell’in açıklamaları sonrası yukarı 
yönlü ivmesini hızlandırması sonucu 
paritede satış baskılarının derinleştiği 
takip edildi.  
 

Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1730 seviyesinde belirleyici 
olmaya devam ettiği gözlendi. 1,17 destek seviyesinin üzerinde 
kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1760, 1,1790 ve 
1,1820 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. 
Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1700, 
1,1670 ve 1,1640 destek seviyeleri takip edilebilir. 

 

 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1884 Dolar seviyesinde 
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile Ons 
Altın’ında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası 
ile 1878, 1870 ve 1862 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli 
destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1897 
ve 1904 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.  

 

Günün Gelişmeleri: 
 
Haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı 
Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu 
işaretlere ek olarak, dikkatlerin teşvik 
paketi müzakerelerine yoğunlaşması ile 
haftaya hafif satıcılı bir başlangıç yapan 
değerli metalin gün sonunda, Dolar 
çevresinde gözlenen aşağı yönlü 
hareketler ile birlikte kayıplarını tersine 
çevirerek yukarı yönlü hareketi takip 
edilmişti. Dün ise Fed Başkanı Powell’in 
konuşması öncesi dikkatler taburcu olan 
ABD Başkanı Trump ve koronavirüs 
gelişmeleri üzerinde olmaya devam 
ederken, Jerome Powell, ekonomik 
toparlanma için devletin ilave desteğine 
ihtiyaç duyulduğunu yineledi. ABD’de 
yeni teşvik yasasına dair belirsizliğin 
sürmesi ile güne yatay bir başlangıç ile 
başlayan Dolar’ın, Fed Başkanı 
Powell’in açıklamaları sonrası yukarı 
yönlü ivmesini hızlandırması Altın 
üzerinde baskı oluştururken, gün 
sonunda değerli metalin kayıplarını 
derinleştirdiği gözlendi. 
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Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,2880 
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,2840 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedeki 
yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2940, 1,2990 ve 
1,3050 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek 
olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,2840, 
1,2790 ve 1,2740 destek seviyeleri takip edilmelidir. 
 

 

Günün Gelişmeleri: 
 

Geçtiğimiz gün İngiltere’de inşaat PMI 
endeksi Eylül ayında 54,0’lık eklentilerin 
üzerinde 56,8 seviyesine yükseldi. ABD 
tarafında ise dış ticaret açığı Ağustos 
ayında 67.1 milyar Dolar ile 2006’dan 
beri en görülen yüksek seviyeye çıktı. 
Dikkatler Fed Başkanı Powell’in İşletme 
Ekonomisi Ulusal Derneği'nin 
düzenlediği sanal konferansta yaptığı 
konuşma üzerinde olurken, Jerome 
Powell, ekonomik toparlanma için 
devletin ilave desteğine ihtiyaç 
duyulduğunu yineledi. Gün içerisinde 
devam eden Brexit belirsizliğine ek 
olarak, Dolar’ın, Fed Başkanı Powell’in 
açıklamaları sonrası yukarı yönlü 
ivmesini hızlandırması ile paritenin aşağı 
yönlü hareketi takip edildi. 
 

Teknik Analiz: 
 
Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 105,60 
seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 105,40 destek 
seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam 
etmesi durumunda sırası ile 105,75 105,90 ve 106,10 seviyeleri takip 
edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası 
satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 
105,40, 105,20 ve 104,90 destek seviyeleri takip edilebilir. 
 

Günün Gelişmeleri: 

 

Geçtiğimiz Salı günü Japonya’da 
nispeten zayıf ekonomik veri akışı devam 
ederken, ABD’nin dış ticaret açığı 
Ağustos ayında 67.1 milyar Dolar ile 
2006’dan beri en görülen yüksek 
seviyeye çıktı. Dikkatler Fed Başkanı 
Powell’in İşletme Ekonomisi Ulusal 
Derneği'nin düzenlediği sanal 
konferansta yaptığı konuşma üzerinde 
olurken, Jerome Powell, ekonomik 
toparlanma için devletin ilave desteğine 
ihtiyaç duyulduğunu yineledi. ABD’de 
yeni teşvik yasasına dair belirsizliğin 
sürmesi ile güne yatay bir başlangıç ile 
başlayan Dolar’ın, Fed Başkanı Powell’in 
açıklamaları sonrası yukarı yönlü ivmesini 
hızlandırmasına rağmen artan vaka 
sayılarının neden olduğu endişelerin 
Yen’i desteklemesi ile paritenin aşağı 
yönlü hareketi takip edildi. 
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Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol’ün 42 Dolar seviyesinde 
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 41,20 destek seviyesinin 
üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol’deki yukarı 
yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 42,80, 43,70 ve 44,70 takip 
edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası 
satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 41,20, 40,40 ve 39,40 
destek seviyeleri takip edilebilir.  
 

 

 

Günün Gelişmeleri: 
 
Haftanın ilk işlem gününde dikkatler 
salgına yakalanan ABD Başkanı 
Trump’ın sağlık duruma ilişkin olumlu 
haberlere çevrilmesi ile Petrol 
fiyatlarında yukarı yönlü hareketler 
takip edilirken, Brent Petrol’ün 
geçtiğimiz hafta gördüğü dip 
seviyesinden yükseldiği gözlenmişti. 
Dün ise Fed Başkanı Powell’in 
açıklamaları sonrası Dolar’daki yukarı 
yönlü hareketler takip edilirken, 
ABD'de mali teşviğe ilişkin iyimserliğin 
etkisi ile Brent Petrol’ün yukarı yönlü 
hareketini sürdürdüğü izlendi. 
 

Teknik Analiz:  
 
Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın’ın 471 seviyesinde 
belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 469 destek seviyesinin 
üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin 
devam etmesi durumunda 473, 475 ve 477 takip edilmesi gereken 
önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram 
Altın’daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 469, 467 ve 465 
destek seviyeleri takip edilmelidir. 
 

Günün Gelişmeleri:  
 
Haftanın ilk işlem gününde dikkatler 
ABD Başkanı Donald Trump'ın 
sağlığına ilişkin olumlu işaretler 
üzerinde olmaya devam ederken, 
beklentilerin altında açıklanan 
enflasyon verisi ile kurda hafif satıcılı 
bir seyir izlenirken, Ons Altın’daki 
yukarı yönlü harekete paralel olarak 
gün sonunda Gram Altın’ında 
yükselişin sürdüğü gözlendi. 
Geçtiğimiz gün ise Fed Başkanı 
Powell’in açıklamaları sonrası Dolar 
çevresinde gözlenen hareketlere 
sonucu kurda yukarı yönlü sınırlı 
hareketler takip edilirken, değerli 
metaldeki satış baskılarına paralel 
olarak Gram Altın’da aşağı yönlü 
hareketler izlendi. 
 

07 Ekim 2020 

 

07 Ekim 2020 
 



           

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2020 3.Çeyrek Müşteri K/Z Dağılımı: %22.81 Karda / %77.19 Zararda 
 
 
 
 
 
 
 
 


