
-Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,34 değer kazanarak 15.132,85 puana ve 

İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,21 artarak 7.761,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,74 yükselerek 7.095,99 

puana yükseliş gösterdi. 

 

-Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi.  Bugün de Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı beklenmiyor.  

 

-ABD borsaları dünü beklentilerin üstünde gelen büyüme verisinin ardından alıcılı kapattı. Dow Jones endeksi % 0,61 

artışla 33.949,41 puana yükselirken, S&P 500 endeksi % 1,1 artarak 4.060,43 puana, Nasdaq endeksi % 1,76 

kazançla 11.512,41  puana geriledi. 

 

-Dün ABD’de 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin üzerinde % 2.9 gelerek sürpriz yaptı. Devlet 

harcamaları ve hizmet harcamalarının başta sağlık kalemi olmak  üzere beklentilerden oldukça iyi gelmesi büyümeyi 

artıran unsur olmuş. Reel GSYİH'deki artış, özel envanter yatırımı, tüketici harcamaları, federal hükümet 

harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ve konut dışı sabit yatırımdaki artışları yansıttı; bunlar kısmen 

konut sabit yatırımı ve ihracattaki düşüşlerle dengelenmiş. 

 

-ABD’de dün işsizlik başvuruları bu haftada 28 Nisan 2021'den bu yana yaklaşık 9 ayın en düşüğü olarak 

açıklanırken istihdam tarafı faiz artışlarına rağmen gücünü koruyor. Dayanıklı mal siparişleri aylık bazda 

beklentilerin üzerinde %5.6 artarken, aylık bazda çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise hemen hemen beklentiler 

paralelinde % -0.1 azaldığını gördük. Gelen veriler büyümenin iyimser devam edeceğini de işaret ediyor. Konut 

piyasasına ilişkin gelen veride ise yeni konut satışları beklentinin hafif üzerinde 616 bin adet gerçekleşti. 

 

-ABD’de hem harcamalardaki artışın büyüme tarafına yansıması hem istihdamın oldukça güçlü seyretmesi sebebiyle 

ücret artışlarının tüketim tarafına yansıması son dönemde tekrar benzin fiyatlarında gördüğümüz yukarı yönlü 

hareket Ocak ayında yukarı yönlü sürpriz bir ABD enflasyonunu işaret ediyor. Bu durumda Fed frene basıp faizi 25 

baz puan artışa indirse bile kolay kolay faiz artırımını bitirecek gibi görünmüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve 

dolar endeksinde yükseliş beklentimiz devam ederken bu durumun küresel borsalarda da özellikle Fed faiz kararı 

sonrası satışları hızlandırmasını bekliyoruz. Ancak kısa vadede teknik seviyelere göre hareket etmeyi sürdüreceğiz. 

 

-Bugün ABD’de Fed’in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonunun aylık bazda % 0.3 artması beklenirken yıllık 

bazda çekirdek PCE enflasyonunun ise %4.7’den % 4.4’e inmesi bekleniyor. ABD’li vatandaşların son dönemde 

tasarruf eğiliminde mi yoksa harcamalar eğiliminde mi olduğunu görebileceğimiz verilerde ise kişisel harcamaların 

aylık bazda % -0.1 azalması beklenirken, kişisel gelirlerin ise aylık bazda % 0.2 artacağı tahmin edilmekte. 

Beklemedeki konut satışlarının aylık bazda % -1.0 azalacağı öngörülmekte. 

 

-Bugün ABD’de Chevron Corp, American Express Co, Colgate-Palmolive Co, Roper Technologies Inc, HCA 

Healthcare Inc ve Charter Communications 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 15.226 seviyesinin kırılması halinde önce 15.271 ve arkasından 15.329 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir.  
 
Aşağıda ise 15.118 desteğinin altında önce 15.075 ve arkasından 14.960 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 34.144 seviyesinin kırılması halinde önce 34.255 ve arkasından 34.385 seviyesine kadar 
yükseliş yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 33.873 desteğinin altında önce 33.700 ve arkasından 33.487 desteğine doğru düşüşler 
söz konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

SP500 

 
Teknik olarak baktığımızda endeks 4090 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda 
olabilir. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 
Yukarıda 4076 seviyesinin kırılması halinde önce 4090 ve arkasından 4107 seviyesine kadar yükseliş 
yaşanabilir. 
 
Aşağıda ise 4056 desteğinin altında önce 4027 ve arkasından 3962 desteğine doğru düşüşler söz 
konusu olabilir. 
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GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

NASDAQ 

Teknik olarak baktığımızda endeks 12.120 seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı ön planda olabilir. Bu seviyenin 
kırılması halinde tekrar alımlar hızlanabilir. 
 

Yukarıda 12.058 seviyesinin kırılması halinde önce 12.120 ve arkasından 12.180 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir.   

 

Aşağıda ise 12.018 desteğinin altında önce 11.907 ve arkasından 11.758 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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