
-Avrupa borsaları dünü hafif satıcılı bir seyirle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % -0,08 değer kaydederek 

15.081,64 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi % -0,16 azalarak 7.744,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,09 

kayıpla 7.043,88 puana düşüş gösterdi. 

 

-Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan IFO iş güven iklimi endeksi beklentiler dahilinde 90.2 puana yükselirken veri 7 

ayın en yüksek değeri olarak açıklandı. IFO ekonomisti  Klaus Wohlrabe, tedarik zincirlerinde darboğazların devam 

ettiğini belirten şirket oranının Ocak'ta Aralık ayındaki % 50,7'den % 48,4'e gerilediğini, fiyatların artmasını bekleyen 

şirket oranının da % 40,1'den % 35,4'e düştüğünü vurgularken bir resesyonun olmayabileceğini ancak GSYH ilk 

çeyrekte hafif şekilde düşeceğini ve ihracat beklentilerinde ihtiyatlı iyimserliğin görüldüğünü vurguladı. Avrupa 

Merkez Bankası üyeleri Joachim Nagel ile Gabriel Makhlouf, ECB'nin Şubat ve Mart'ta ki faiz artırımından sonra da 

yılın ikinci çeyreğinde faiz artırımlarına devam etmesinin sürpriz olmayacağını söylediler.  

 

-Bugün Euro Bölgesi’nde bugün veri akışı sakin. Piyasalar ABD’den gelecek büyüme verilerine göre hareket edebilir.  

 

-ABD borsaları dünü gelen bilançolar sonrasında karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones endeksi % 0,03 artışla 

33.743,84 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yatay seyrederek 4.016,90 puan olurken, Nasdaq endeksi % 0,18 

azalışla 11.313,36 puana geriledi. 

 

-Dün ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 0.5 milyon varil artış gösterdi. 

Beklentiler ham petrol stoklarının 1.2 milyon varil artacağı yönündeydi.   

 

-Bugün ABD’de 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanacak. Beklentiler verinin %2.6 geleceği yönünde. 

Eğer veri beklentilerin üzerinde gelirse dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi değer kazanabilecekken borsalar, 

altın,gümüş, dolar karşıtı paritelerde düşüşler görülebilecekken bunun tersi durumunda yani verinin beklentilerin 

altında kalması durumunda ise tam tersi olarak borsalar, altın, gümüş, ve dolar karşıtı paritelerde yükseliş devam 

edebilir. ABD’de son çeyrekte taşımacılık ve inşaat büyümeyi aşağı çekerken maden, bilgi kalemleri büyümeyi yukarı 

taşımıştı.  

 

-Bugün ABD’de veri yoğun bir gün yaşayacağız. Büyümenin yanında dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %2.4 

artması beklenirken yıllık bazda çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin % -0.2 azalması bekleniyor. Haftalık işsizlik 

başvurularının ise 203 bin kişi geleceği öngörülmekte. ABD’de hala istihdam piyasası çok güçlü bir şekilde devam 

ediyor. ABD’de istihdamın güçlü olması talebin devam edeceği enflasyonun güçlü kalacağının bir sinyali olarak 

görüyoruz. Konut piyasasına ilişkin ise yeni konut satışlarının 640 binden 612 bine geri çekilmesi bekleniyor. Konut 

sektöründe ise faiz artışları paralelinde bozulma devam ediyor ve bu bozulmanın süreceğini tahmin ediyoruz. 

 

-Bugün ABD’de Intel, Mastercard, Visa, Robert Half International Inc, Resmed Inc, W R Berkley Corp, Eastman 

Chemical Co, American Airlines Group Inc, Rockwell Automation Inc, Valero Energy Corp, Sherwin-Williams Co, 

Marsh & McLennan Companies Inc, Comcast Corp, Xcel Energy Inc, Nucor Corp, Tractor Supply Co, Northrop 

Grumman Corp, Southwest Airlines Co ve Alaska Air Group Inc şirketi 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 15.200 seviyesinin kırılması halinde önce 15.280 ve arkasından 15.329 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.070 desteğinin altında önce 14.970 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 33.912 seviyesinin kırılması halinde önce 34.144 ve arkasından 34.350 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.741 desteğinin altında önce 33.600 ve arkasından 33.346 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 4051 seviyesinin kırılması halinde önce 4078 ve arkasından 4103 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 4009 desteğinin altında önce 3963 ve arkasından 3915 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 11.984 seviyesinin kırılması halinde önce 11.120 ve arkasından 12.235 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 11.835 desteğinin altında önce 11.718 ve arkasından 11.600 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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