
-Avrupa borsaları dün satıcılı kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0.01 ile yatay hareket ederek 15.399,89 

puandan kapanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0.13 gerileyerek 7.299,26 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 

0.59 değer kaybıyla 7.930,63 puana düşüş gösterdi. Küresel borsalarda satış eğilimi devam ediyor ve bu satış 

eğiliminin sertleşmesi olası görünüyor. 

 

-Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da enflasyon beklentiler dahilinde geldi. Almanya’da aylık TÜFE %1.0 gelirken, yıllık 

TÜFE  ise %8.6’dan %8.7’ye yükseldi. Almanya’da İfo iş iklimi endeksi beklentiler dahilinde 91.1 puana yükselirken 

veri son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada Alman 

ekonomisinin  zayıf döneminden çıkış yolunda yavaş yavaş ilerliyor derken Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe ise Alman 

ekonomisinin bir resesyondan sıyrılamayacağını  ancak ılımlı bir resesyon olacağını dile getirdi.  Ayrıca Ifo’dan 

yapılan açıklamada tedarik zincirlerinden darboğaz yaşandığından şikayet eden Alman şirketlerinin oranının 

Şubat'ta %48,4'ten % 45,4'e indiği belirtildi.  

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda % -0,2 beklenirken yıllık TÜFE’nin ise 

%8.5’dan %8.6’ya çıkacağı tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE’nin ise aylık bazda % -0,8 azalacağı beklenirken yıllık 

çekirdek TÜFE’nin ise %5.2 geleceği öngörülmekte. Euro Bölgesi’nde enflasyon hala güçlü seyretmeye devam 

ederken enflasyonun kolay kolay düşmeyeceğinin ısrarla altını çiziyoruz. Bu daha fazla faiz artırımı anlamına 

gelirken Avrupa borsalarında da satışlar hızlanabilir. 

 

-ABD borsaları dünü gelen Fed toplantı tutanakları sonrası karışık kapattı. Dow Jones endeksi %  0,26 azalışla 

33.045,09 puana, S&P 500 endeksi 0,16 azalarak 3.991,05 puana düşüş gösterirken, Nasdaq endeksi % 0,13 artışla 

11.507,07 puana geriledi.  

 

-Dün ABD’de Fed’in 1 Şubat’ta gerçekleştirdiği faiz artırımının toplantı tutanakları yayınlandı. Fed üyeleri 25 baz 

puanlık faiz artırımının sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli olduğunu söylerken enflasyonun %2’ye düşene kadar 

faiz artırmaya devam edeceklerini, enflasyonun son 3 ayda hafiflediğini ancak enflasyonda düşüş yönünde daha 

fazla ilerleme görmeye ihtiyaç duyduklarını da belirttiler. Sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve 

Ukrayna'daki savaşın enflasyonu yükselten riskler olduğu kaydedilirken  bu yıl ABD ekonomisinde bir resesyon 

yaşanmasının akla yatkın, olası göründüğü de belirtildi.  

 

-Bugün ABD’de 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin 2.revizesi gelecek. Verinin aynı şekilde %2.9 gelmesi 

beklenirken ABD’de işgücü piyasasının yanında büyüme tarafında da gördüğümüz  güçlü görüntü enflasyonu yukarı 

yönlü tetikleyecek gibi duruyor. Zaten çok fazla düşüş beklentimiz yok. Haftalık işsizlik başvurularının ise 200 bin kişi 

gelmesi beklenirken bu iki verinin beklentiler dahilinde veya yüksek gelmesi dolar endeksi ve ABD 10y tahvil faizinde 

beklediğimiz yükselişi tetikleyebilecekken borsalarda satışların devamını getirebilir. 

 

-Bugün ABD’de  Booking Holdings Inc, Warner Bros Discovery Inc, Live Nation Entertainment Inc, Autodesk Inc , 

VICI Properties Inc, PG&E Corp, Bath & Body Works Inc, Moderna Inc , American Electric Power Company Inc, 

Newmont Corporation, Domino's Pizza Inc şirketleri, Almanya’da da Deutsche Telekom bilanço açıklayacak. 

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

HABERLER 



GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DAX 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 15.666 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 15.550 seviyesinin kırılması halinde önce 15.600 ve arkasından 15.666 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.450 desteğinin altında önce 15.346 ve arkasından 15.279 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DOW JONES 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 34.407 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 33.270 seviyesinin kırılması halinde önce 33.540 ve arkasından 33.660 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 32.976 desteğinin altında önce 32.790 ve arkasından 32.500 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 

  

 

 

 

 

 

www.ikonmenkul.com.tr 



GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 4208 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 4025 seviyesinin kırılması halinde önce 4059 ve arkasından 4089 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 3983 desteğinin altında önce 3962 ve arkasından 3916 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda 12.810 direnci kırılmadığı sürece satış baskısı devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde alış baskısı 
artabilir. 
 

Yukarıda 12.265 seviyesinin kırılması halinde önce 12.418 ve arkasından 12.494 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 12.151 desteğinin altında önce 12.093 ve arkasından 11.868 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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