
-Avrupa borsaları dünü satıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % -1,72 değer kaybederek 14.920,36 puana 

ve Fransa'da CAC 40 endeksi % -1,86 düşerek 6951,87 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % -1,07 gerileyerek 

7.747,29 puana düşüş gösterdi.   

 

-Dün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ayında yapmış olduğu son faiz toplantısının tutanaklarında 

bazı üyelerin 75 baz puan artırım istedikleri belirtilirken çoğunluğun ise 50 baz puanlık faiz artırımını savunduğu 

görüldü. Raporda, faiz oranlarında tahminler nötr seviyeye yaklaşırken, faiz oranı artışlarının önden yüklenmesi ve 

parasal sıkılaştırma hızının öneminin azaldığı kaydedildiği bunun yerine, faiz artışlarının istikrarı ve faiz oranlarının 

kısıtlayıcı bölgede kalma süresinin daha önemli hale geldiği ifade edilirken üyelerin, enflasyonun çok yüksek 

kaldığını ve Yönetim Konseyi'nin %2'lik orta vadeli hedefinin çok uzun süre üzerinde kalmasının beklendiği 

konusunda genel olarak anlaştığı ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas Knot, 

yatırımcıların ECB'nin planladığı faiz artırımı miktarını olması gerekenden düşük fiyatlıyor olabileceğini, ECB'nin 

birçok defa 50 baz puan artırım yapacağını söylerken faizlere ilişkin cari piyasa fiyatlaması Banka'nın enflasyonu % 2 

seviyesine indirme hedefi ile tutarlı olmadığını söyledi. 

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin Davos’ta konuşma yapması beklenirken 

Almanya’dan da ÜFE verileri açıklanacak. Almanya’da ÜFE’nin aylık bazda % -1.2 azalması beklenirken yıllık bazda 

ÜFE’nin ise % 28.2’den % 20.8’e gerilemesi bekleniyor.  

 

-ABD borsaları dünü satıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 0,75 azalışla 33.045,98 puana, SP500 endeksi % 0,76 

azalarak 3.899 puana, Nasdaq endeksi % 0,96 kayıpla 10.852,25 puana düşüş gösterdi. Fed üyelerinin faizlerin hız 

düşse bile kısa vadede faiz artışının durmayacağı mesajlarının ardından günü düşüşle tamamladı. Piyasalarda zayıf 

dolar algısı devam ederken piyasaların Fed’in 25 puanlık faiz artırımını fiyatladığını söyleyebiliriz. 

 

-Dün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde -8.9 puan açıklanırken, haftalık işsizlik 

başvuruları ise 190K gelerek istihdam tarafında oldukça pozitif bir tabloyu işaret etti. Veri 28 Nisan 2021 tarihi 

haftasından bu yana en düşük veri olarak kaydedildi. Konut piyasasına ilişkin verilerde ise konut başlangıçları hafif 

gerileyerek 1.38 milyon adete düşerken, yapı ruhsatları beklentilerin altında 1.33 milyon adet açıklandı.  

 

-ABD’de bir süredir Fed üyelerinin konuşmaları ön plana çıkıyor. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in faizleri 

sınırlayıcı bir bölgeye getirdiğini ve şu anda yeterince sınırlayıcı seviyeyi aramakta olduğunu söylerken ücretlerde 

büyümenin yavaşladığı ve iş gücü talebinin azalmakta olduğu yönünde belli belirsiz işaretler gördüklerini de belirtti. 

Ayrıca Brainard enflasyonun %2’ye düşmesinin uzun zaman alacağını da sözlerine ekledi. New York Fed Başkanı 

John Williams, Fed'in enflasyonu soğutmak için faizleri daha da artırmaya ihtiyacı olduğunu söylerken arz-talep 

dengesizliğinin devam ettiğini ve enflasyonu aşağıya çekmek için daha çok yollarının olduğunu dile getirdi. Williams, 

enflasyonun bu yıl % 3'e gerilemesini, büyümenin % 1 artacağını ve işsizlik oranının ise % 4,5'e çıkacağını öngördü. 

 

-Bugün ABD’de mevcut konut satışlarının 3.95 milyon adete gerilemesi öngörülürken Fed üyelerinden Harker ve 

Waller’ın da konuşması takip edilecek. 

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

HABERLER 



GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DAX 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 15.184 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 15.085 seviyesinin kırılması halinde önce 15.184 ve arkasından 15.328 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 14.960 desteğinin altında önce 14.896 ve arkasından 14.815 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DOW JONES 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 33.975 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 33.325 seviyesinin kırılması halinde önce 33.613 ve arkasından 33.975 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.068 desteğinin altında önce 32.867 ve arkasından 33.740 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 3955 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 3933 seviyesinin kırılması halinde önce 3955 ve arkasından 3970 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 3902 desteğinin altında önce 3872 ve arkasından 3824 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda endeks 11.492 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin 
kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 

Yukarıda 11.440 seviyesinin kırılması halinde önce 11.492 ve arkasından 11.614 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 11.307 desteğinin altında önce 11.200 ve arkasından 11.129 desteğine doğru düşüşler söz konusu 

olabilir.  

 

www.ikonmenkul.com.tr 

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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