
-Avrupa borsaları dünü karışık bir seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,07 değer kaydederek 

15.093,11 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,35 azalarak 7.757,36 puana düşüş gösterirken, Fransa'da CAC 

40 endeksi %  0,26 artarak 7.050,48 puana yükseldi.  

 

-Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi hemen hemen beklentiler paralelinde 

48.8 puan açıklanırken, hizmetler PMI verisinin ise beklentilerin üzerinde 50.7 puana yükseliş gösterdi.  Hizmetler 

sektöründe 4 aylık daralmanın ardından gelen veri tekrar sektörde toparlanmanın yaşandığını gösterirken imalat 

sektöründe ise daralma 7. aya taşınmış oldu. Euro Bölgesi’nde gelen veriler resesyon beklentilerinin giderek 

azalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak ECB üyelerinden gelen faiz söylemleri borsalar üzerinde baskı yaratmaya 

başladı.  

 

-Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, işçi 

ücretlerinde büyük artışlar yapıldığını ve çekirdek enflasyon baskılarının güçlü olmaya devam etmesi nedeniyle faiz 

artırım hızının düşmemesi gerektiğini savunarak 50 baz puanlık faiz artırımına destek vereceğini söyledi. Simkus 

ayrıca parasal sıkılaştırmanın yazdan önce bitemeyeceğini de belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi 

Fabio Panetta ise karşıt görüş bildirerek enflasyonda düşüşü savunarak ECB'nin Şubat ayından sonrası için herhangi 

bir spesifik faiz artırımı için taahhütte bulunmaması gerektiğini ve veriler e göre bu kararın alınmasının daha uygun 

olacağını ifade etti.  

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan IFO iş güven iklimi endeksinin 90.2 puana yükseleceği tahmin ediliyor. 

 

-ABD borsaları dünü karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones endeksi % 0,3 artışla 33.732,09 puana yükselirken, SP500 

endeksi %  0,07 azalışla 4.016,87 puana ve Nasdaq endeksi %  0,26 kayıpla 11.334,47 puana düşüş gösterdi.  

 

-Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 46.8 puan açıklanmasına 

rağmen imalat sektöründe daralma 4. aya taşındı. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin üzerinde 46.6 puana 

yükselmesine karşı hizmetler sektöründe de daralma 7. aya taşınmış oldu. ABD’de resesyon beklentileri kötü gelen 

verilerin ardından daha ön plana çıkmaya başlarken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü baskıyla birlikte hala 

faizlerin %3.46’dan işlem görmesi borsaların yükseliş en önemli nedeni olarak gözüküyor. Ancak kısa vadede tahvil 

faizlerinde yükseliş beklediğimizden dolayı borsalarda da yükselişleri daha çok satış fırsatı olarak okuyoruz.  

 

-Bugün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stoklarının 1.2 milyon varil artması bekleniyor.  

 

-Bugün ABD’de Boeing, IBM, Tesla, ServiceNow Inc, Teradyne Inc, Las Vegas Sands Corp, Raymond James Financial 

Inc, Steel Dynamics Inc, United Rentals Inc, Packaging Corp of America, Kimberly-Clark Corp, U.S. Bancorp, Teledyne 

Technologies Inc, Norfolk Southern Corp, AT&T Inc, Marketaxess Holdings Inc, Automatic Data Processing Inc, 

Nextera Energy Inc, Abbott Laboratories, Connectivity Ltd  ve Elevance Health Inc şirketleri bilanço açıklayacak. 

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 15.170 seviyesinin kırılması halinde önce 15.280 ve arkasından 15.329 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.070 desteğinin altında önce 14.986 ve arkasından 14.845 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 34.020 ve arkasından 34.144 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.700 desteğinin altında önce 33.473 ve arkasından 33.239 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 4051 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 4031 seviyesinin kırılması halinde önce 4051 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 11.877 seviyesinin kırılması halinde önce 11.975 ve arkasından 12.056 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 11.800 desteğinin altında önce 11.718 ve arkasından 11.652 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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