
-Avrupa borsaları Credit Suisse’de yaşanan risklerin Avrupa bankacılık sektörünü vurmasıyla dün sert kapanırken 

kapanıştan sonra İsviçre Merkez Bankası’nın Credit Suisse’ye likidite desteğini açıklayacağının ardından tepki alımları 

geldiği görüldü ve kayıplarının yarısını aldı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 3.27 azalışla 14.735,26 puana, İngiltere'de 

FTSE 100 endeksi % 3.83 değer kaybederek 7.344,45 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 3.58 gerileyerek 6.885,71 

puana düşüş kaydetti. Avrupa borsalarında da satışın sürmesini bekleyen taraftayız.  

 

-Dün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0.7 artış gösterdi.  

 

-Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıklayacak. ECB’nin faizi %3.00’ten %3.50’a çıkarması beklenirken 

bizde faizin 50 baz puan artırılacağını düşünüyoruz. Küresel piyasalarda her ne kadar Credit Suisse gerilimi devam 

ediyor olsada Euro Bölgesi’nde enflasyon tarafında yaşanan gelişmeler özellikle de çekirdek enflasyonun hala hız 

kesmeden yükseliyor olması ECB’nin alanını daraltmakta. Eğer faiz artışını durdurmak veya azaltmak isterse ECB, 

Avrupa kendini bir anda krizin içinde bulabilir. Çünkü enflasyonu bu şekilde durdurmak pek mümkün olmayacaktır. 

Bugün ECB Başkanı Lagarde’nin enflasyon,büyüme,istihdam ve faiz üzerine yapacağı açıklamalar yol haritasını 

görmemize yardımcı olacakken Credit Suiesse’nin Avrupa bankacılık sektörü üzerinde nasıl bir risk oluşturup 

oluşturmayacağını ifade etmesi borsalarda volatiliteyi artırabilir. 

 

-ABD borsaları Credit Suiesse’de artan risklerin etkisiyle güne satıcılı başlasa da günü karışık bir seyirle kapattı. . 

Dow Jones endeksi %  0,84 kayıpla 31.886,53 puana ve  S&P 500 endeksi % 0,67 azalarak 3.893,06 puana gerilerken, 

Nasdaq endeksi % 0,06 kazançla 11.435,33 puana düşüş kaydetti. ABD borsalarında satış süreci devam ediyor bu 

satış baskısının devamını bekliyoruz. 

 

-Dün ABD’de ÜFE aylık bazda beklentilerin altında %0.1 azalırken, yıllık bazda ÜFE ise %6.0’dan %4.6’ya geri çekildi. 

Beklentiler verinin %5.4’e düşeceği şeklindeydi. Çekirdek ÜFE’de benzer şekilde beklentilerin altında aylık bazda % 

0.0 açıklanırken, yıllık bazda çekirdek ÜFE de %5.4’ten %4.4’e geriledi. Credit Suisse’nin hisselerinin sert düşmesi ve 

CDS puanlarının aşırı yükselmesiyle başlayan tedirginlik İsviçre Merkez Bankası’nın likidite desteğiyle yatıştı. Ancak 

dünyanın önde gelen bankaları Fed’in Mart ayında faizi pas geçeceğini duyurmaya başladı. Gelen ÜFE verileri bu 

noktada görüntü olarak düşüş kaydetse de içeriğine baktığımızda aslında enflasyonda düşüş olmadığını 

göstermekte. Yumurta fiyatlarının aylık bazda %36 düşüş kaydetmesi ÜFE’deki sert düşüşün %80’ini oluşturmuş. 

Yani yumurta fiyatları sabit kalsaydı dün ÜFE verileri beklentinin üzerinde açıklanacaktı. Bu da bize ÜFE’deki 

düşüşün genele yayılmadığını gösterdi. Zaten gelen veriler sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişte bu durumu 

destekledi. Nihai mal ve hizmet talebinin aylık bazda sıfıra yakın açıklanması da genel bir enflasyon düşüşü 

olmadığını desteklemekte. ABD 10 yıllık tahvil faizleri tamamen Credit Suisse riskini fiyatlarken dün bir ara 

%3.41’lere kadar düştükten sonra bu sabah %3.51’den işlem görmekte. Dün ABD’de aylık bazda perakende satışlar 

beklentilerin altında %0.4 azalış kaydederken, New York imalat endeksi de beklentilerin altında -24.6 puana geriledi.  

 

-Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 205K gelmesi beklenirken, Philadelphai Fed imalat endeksinin -14.7 

puan açıklanacağı öngörülmekte. Konut piyasasına ilişkin açıklanacak verilerde yapı ruhsatları 1.34 milyon adet 

beklenirken konut başlangıçlarının ise 1.36 milyon adet geleceği tahmin ediliyor.  

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DAX 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 15.322 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 15.151 seviyesinin kırılması halinde önce 15.322 ve arkasından 15.425 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 14.986 desteğinin altında önce 14.852 ve arkasından 14.614 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DOW JONES 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 33.151 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 32.241 seviyesinin kırılması halinde önce 32.555 ve arkasından 33.151 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 31.949 desteğinin altında önce 31.639 ve arkasından 31.423 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 

  

 

 

 

 

 

www.ikonmenkul.com.tr 



GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 4031 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 3972 seviyesinin kırılması halinde önce 4003 ve arkasından 4031 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 3922 desteğinin altında önce 3865 ve arkasından 3838 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda endeks 12.433 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin 
kırılması halinde tekrar alışlar hızlanabilir. 
 

Yukarıda 12.433 seviyesinin kırılması halinde önce 12.491 ve arkasından 12.600 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 12.356 desteğinin altında önce 12.214 ve arkasından 12.094 desteğine doğru düşüşler söz konusu 

olabilir.  
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RİSK UYARISI! 
Forex piyasası kaldıraçla çalısan bir pazardır. Kaldıraç özelliği ile yüksek seviyelerde getiri ve risk içermektedir. İlk etapta yatırdıgınız paranın riske 

atabileceğiniz kısmı kadar işlem yapmanızı öneririz. Forex yatırımları her yatırımcı için risk açısından uygun bir pazar olmayabilir. Yatırım 
yapmadan önce piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz ve eger gerek duyarsanız uzman yetkilimizden tavsiye ve yardım 

alınız. www.ikonmenkul.com.tr ve www.ikon.news web sayfamızda yer alan her türlü bilgi, grafik, arastırma sonuçları,rapor, görüs ve tavsiyeler 
genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıs olup, sitede müsteriler ve diger üçüncü şahısların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli 

bilgi bulunmayabilir. Sitemizde bulunan, bu bilgilerdeki olası hata ve eksikliklerden ve bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her 
türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabilecegi her türlü zararlardan dolayı IKON Menkul Değerler 

A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
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