
 

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

HABERLER 

• Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 0,52 değer kazanarak 

13.697,41 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,35 artarak 7.541,85 puana, Fransa'da CAC 40 

endeksi % 0,45'lik artışla 6.557,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1.00 yükselişle 22.985,7 puana 

yükseldi. 

• Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda enflasyon % 0.1, yıllık bazda enflasyonun % 8.9 olarak  beklentiler 

dahilinde açıklanırken, çekirdek enflasyon aylık bazda % - 0.2, yıllık bazda % 4.0 ile benzer şekilde 

beklentiler paralelinde gerçekleşti. Enflasyon tarafında yükseliş eğiliminin devam ettiği izlenirken 

benzin fiyatlarındaki düşüşün enerji maliyetini aşağı çektiğini enflasyonun daha da artmasını 

engellediğini gördük. Enflasyondaki bu yükseliş Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayında yapacağı 

toplantıda 50 veya 75 baz puan faiz artıracağını göstermekte. Faizlerdeki artış Avrupa borsaları 

üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir. 

• ABD borsaları dünü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi % 0,06 artışla 33.999,04 puana, S&P 

500 endeksi % 0,23 artarak 4.283,74 puana yükselirken, Nasdaq endeksi % 0,21 artışla 12.965,34  

puana yükseldi. Perakende sektöründen gelen bilançolar da değerlendirilmeye devam edilirken 

Kohl's'un bilançosu özellikle orta gelirli müşterilerin yüksek enflasyon baskısı altında olduğunu ortaya 

koydu. ABD borsaları gelen  olumlu bilançolar ve olumlu verilerin etkisiyle dünü alıcılı tamamlamayı 

başardı. 

• ABD’de dün işsizlik başvuruları 250 bin kişi olarak açıklanırken beklentiler işsizlik başvurularının 265 

bin kişi olacağı yönündeydi. ABD’de istihdamda pozitif tablonun sürmesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerini 

ve dolar endeksini yukarı iterken borsalar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır. Konut piyasasına 

ilişkin gelen verilerde mevcut konut satışları ise beklentilerin altında 4.87 milyon adet olarak açıklandı. 

Faiz artışları konut sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

• Bugün ABD’de Deere & Co şirketi bilanço açıklayacak. 

• Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan açıklanan ÜFE aylık bazda % 5.3 artarken, yıllık bazda % 37.2’ye 

yükseldi.  

• Bugün ABD’de veri akışı sakin olacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAX 

 

Teknik olarak baktığımızda kanalın kırılmasıyla Dax’ta satış baskısı artmış gözüküyor. 13.778 seviyesi 

kırılmadıkça bu satış baskısı korunabilir. 

Yukarıda 13.670 seviyesinin kırılması halinde önce 13.713 ve arkasından 13.778 seviyesine kadar 

yükseliş yaşanabilir.  

Aşağıda ise 13.604 desteğinin altında önce 13.550 ve arkasından 13.380 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

DOW JONES 

 

Teknik olarak baktığımızda endeks kanal tepesinde üçgen yapmış durumda. Üçgenin ne tarafa 

kırılacağını takip edeceğiz. Ancak satış eğiliminin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.  

Yukarıda 34.024 seviyesinin kırılması halinde önce 34.132 ve arkasından 34.246 seviyesine kadar 

yükseliş yaşanabilir. 



 

Aşağıda ise 33.824 desteğinin altında önce 33.679 ve arkasından 33.446 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

SP500 

 

Teknik olarak baktığımızda endekste ön plana çıkan seviye kanalın dip noktası olan 4248 seviyesi olacaktır. Bu 

seviyenin üzerinde alış baskısı hakimken bu seviyenin kırılması halinde satışların hızlanacağı bir endeks yapısı 

görülebilir. 

Yukarıda 4280 seviyesinin kırılması halinde önce 4295 ve arkasından 4305 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 4260 desteğinin altında önce 4248 ve arkasından 4217 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NASDAQ 

 

Teknik olarak baktığımızda yükselen kanalı kıran endekste aşağı yönlü baskı artmış durumda. Özellikle 13.410 

desteğinin kırılması halinde satışlar daha da hızlanabilir. 

Yukarıda 13.495 seviyesinin kırılması halinde önce 13.575 ve arkasından 13.620 seviyesine kadar yükseliş 

yaşanabilir. 

Aşağıda ise 13.410 desteğinin altında önce 13.310 ve arkasından 13.095 desteğine doğru düşüşler söz konusu 

olabilir. 

 

 

 

 

 

 

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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