
-Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,46 değer kazanarak 15.102,95 puana, 

Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,52 yükselerek 7.032,02 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,18 artarak 7.784,67 

puana yükseliş gösterdi.   

 

-Dün Euro Bölgesi’nde tüketici güvenini beklentilerin altında -21 puan açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Lagarde yaptığı açıklamalarda enflasyon hedeflerinin %2 olduğunu bu hedeften geri dönmeyeceklerini bunun için 

daha sıkı önlemler alınması gerekiyorsa alınacağını daha fazla faiz artışı gerekiyorsa daha fazla faiz artışı 

yapılacağını söylerken oldukça şahin mesajlar vererek enflasyonun engellenmesi adında yüksek faizler 

yapılabileceğinin işaretini de vermiş oldu. Lagarde manşety enflasyonda bir düşüş görüldüğünü ancak enflasyonun 

yeterince ivme kaydetmediğini ve tam olarak kalıcı düşüşün başlamamış olabileceğini söyledi.  

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 48.6 puan açıklanması beklenirken 

hizmetler PMI verisinin ise 50.0 puan açıklanacağı tahmin edilmekte. Hizmetler sektöründe daralma 6 aydır devam 

ederken imalat sektöründe daralma ise 4 aydır sürüyor. Buna rağmen Euro Bölgesi’nde büyümede çok fazla 

bozulma görülmezken resesyon beklentilerinin de zayıfladığı resesyona girilse bile bunun yavaş şiddetli olabileceği 

konuşulmakta. Bu durum şu anda özellikle Avrupa borsalarının benzerlerinden pozitif seyretmesinin ana unsuru 

gibi görülmekte. Avrupa borsaları resesyon endişelerini tamamen unutmuş gibi. 

 

-ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 0,76 artışla 33.629,56 puana, SP500 

endeksi % 1,19 artarak 4.019,81 puana, Nasdaq endeksi % 2,01 kazançla 11.364,41 puana yükseliş gösterdi.  

 

-Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, düşen enerji fiyatlarının ve hafifleyen tedarik zinciri 

sorunlarının yanında nakliye maliyetlerinin aşağıya çekilmesiyle enflasyonun düşüş kaydettiğine değinirken ABD’de 

çok güçlü bir iş gücü piyasası olduğunu bunun bir süre daha devam edebileceğini mal fiyatlarının 2022'nin 

sonlarında düştüğünü ve yılın ikinci yarısında fiyat baskılarına özellikle güçlü katkı yapan konut enflasyonunun 2023 

ortasına kadar düşmesini beklediğini söyledi. 

 

-Bugün ABD’de de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 46.0 puan açıklanması beklenirken imalat 

sektörü son 3 aydır daralma yaşıyor. Hizmetler PMI verisinin ise 45.3 puan açıklanacağı öngörülürken sektörde 

daralma 6 aya ulaştı. Bu verilere rağmen küresel bazda resesyon beklentilerinin düşmesi oldukça ilginç 

görünmekte. ABD verileri çok kötü değildi ama çok iyimserde değil. Sınırlı bir resesyon yaşanma ihtimali halen 

yüksek iken ABD borsaları resesyonu değil tamamen Fed’in frene basıp 25 baz puan faiz artırımını ineceğini 

fiyatlamakta.  

 

-Bugün ABD’de Microsoft, Verizon, General Electric, Lockheed Martin, Johnson&Johnson, Capital One Financial 

Corp, Intuitive Surgical Inc, 3M Co, Halliburton Co, Travelers Companies Inc, Invesco Ltd, Paccar Inc, Raytheon 

Technologies Corp, Union Pacific Corp , Danaher Corp ve Texas Instruments Inc şirketleri bilanço açıklayacaklar. 

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

HABERLER 



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 15.200 seviyesinin kırılması halinde önce 15.280 ve arkasından 15.329 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.153 desteğinin altında önce 15.075 ve arkasından 14.970 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 33.883 seviyesinin kırılması halinde önce 34.013 ve arkasından 34.144 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.585 desteğinin altında önce 33.400 ve arkasından 33.063 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 4031 seviyesinin kırılması halinde önce 4056 ve arkasından 4103 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 4009 desteğinin altında önce 3980 ve arkasından 3941 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda endeks 11.718 seviyesinin üzerinde alış baskısını artırdı Bu seviyenin üzerinde alış eğilimi 
devam edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar satışlar hızlanabilir. 
 

Yukarıda 11.983 seviyesinin kırılması halinde önce 12.070 ve arkasından 12.188 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 11.860 desteğinin altında önce 11.718 ve arkasından 11.540 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. 
 

© 2022 IKON Menkul Değerler. Tüm hakları saklıdır. 
2022/4.Çeyrekte Müs ̧teri Kar Oranı: % 37,29 - Zarar Oranı: % 62,71’dir. 

 

https://twitter.com/ikonmenkulnews
https://www.instagram.com/ikonmenkul
https://www.linkedin.com/company/ikon-menkul-degerler/
https://youtube.com/user/IKONMenkul
https://www.facebook.com/Ikonmenkul
https://pin.it/tazc8Gt
https://t.me/ikonnewsanaliz

