
-Avrupa borsaları Cuma gününü alıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,76 değer kazanarak 15.003,56 

puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,63 artarak 6995,99 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0.30 artışla 

7.770,59 puana yükseliş gösterdi.   

 

-Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya’da ÜFE aylık bazda % -0.4 azalırken beklentiler verinin % -1.2 azalması 

yönündeydi. Yıllık bazda ÜFE ise % 28.2’den % 21.6’ya gerilemesine karşı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 

Almanya’da da benzin fiyatlarındaki gerileme ve baz etkisi ÜFE tarafını düşüren unsurlar olmaya devam etmiş.  

 

-Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, kış aylarında ve baharın başlarında ciddi 

faiz artırımları için zemin bulunduğunu söylerken ECB'nin faiz artırımlarında gidilecek tepe nokta olarak %3,25'e 

hedef belirlediğini ancak bu tepenin değişebileceğini ifade etti. Rehn, ECB'nin her toplantıda gelen verilere bağlı 

olarak faiz oranlarına karar vereceğini belirtirken, faiz artırımlarının amacının Euro Bölgesi vatandaşlarının satın 

alma güçlerini azaltarak enflasyonun gerilemesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı. vrupa Merkez Bankası (EBC) 

üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin 75 baz puandan 50 baz puana indirdiği faiz 

artırım hızını bir süre devam ettirmesi gerektiğine vurgu yaparken 2023 yılın ilk yarısında en azından 2 kez 50 baz 

puanlık artırım beklediğini dile getirdi. Holzmann, manşet enflasyona değil çekirdek enflasyona odaklanılması 

gerektiğini belirterek çekirdek enflasyonda düşüş görülmediği sürece frene basmanın hata olacağını vurguladı. ECB 

üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaus Knot’ta benzer söylemlerde bulunurak, ECB'nin Şubat ve Mart aylarında 

yapılacak toplantılarından faizi 50'şer baz puan artırmasını beklediğini ve ECB'nin faiz artırım hızını yaza kadar 

yavaşlatıp yavaşlatmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.  

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin konuşmasını takip edeceğiz. Ayrıca Euro 

Bölgesi tüketici güveninin de -20 puan açıklanması bekleniyor. 

 

-ABD borsaları geçen haftanın son işlem gününü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 1.00 artışla 33.375,49 puana, 

SP500 endeksi % 1.89 değer kazanarak 3.972,61 puana, Nasdaq endeksi % 2,66 artarak 11.140,43 puana yükseliş 

gösterdi.  

 

-Cuma günü ABD’de mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde 4.02 milyon adet gerçekleşmesine rağmen 

düşüşüne devam etti. Konut satışları böylelikle Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Fed Başkan 

Yardımcısı Christopher Waller Cuma günü yaptığı açıklamalarda 1 Şubat’ta ki faiz kararında 25 baz puanlık artışı 

destekleyebileceğini söylerken enflasyonda geri çekilmenin sürdüğünü ve sınırlı faiz artışlarıyla bir noktada 

dengelenip yeterince sıkı bir politika oluşacağını sözlerine ekledi. Waller geçen sene Fed’in şahin politikasını 

savunuyor ve sert faiz artırım isteği ile ön plana çıkan isimlerden biriydi. 

 

-Bugün ABD’de veri akışı sakin. 

 

-Bugün ABD’de Brown & Brown Inc, Zions Bancorporation NA, Baker Hughes Co ve Synchrony Financial şirketleri 

bilanço açıklayacak.  

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DAX 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 15.329 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 15.118 seviyesinin kırılması halinde önce 15.200 ve arkasından 15.329 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.031 desteğinin altında önce 14.960 ve arkasından 14.857 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

DOW JONES 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 34.144 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 33.534 seviyesinin kırılması halinde önce 33.753 ve arkasından 34.144 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.300 desteğinin altında önce 33.027 ve arkasından 32.867 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 4031 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 3995 seviyesinin kırılması halinde önce 4011 ve arkasından 4031 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 3971 desteğinin altında önce 3941 ve arkasından 3900 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda endeks 11.718 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin 
kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 

Yukarıda 11.718 seviyesinin kırılması halinde önce 11.771 ve arkasından 11.883 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 11.608 desteğinin altında önce 11.508 ve arkasından 11.310 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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