
 

GÜNLÜK ULUSLARARASI ENDEKS RAPORU  

HABERLER 

• Avrupa borsaları dünü satıcılı tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi % 2,04 düşerek 13.626,71 

puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,27 azalarak 7.515,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,97 

değer kaybıyla 6.528,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,04 gerileyerek 22.757,81 puana 

yükseldi. 

• Dün Euro Bölgesi’nde 2022 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin 2. revizesi beklentilerin altında 

% 0.6 açıklandı. Euro Bölgesi üzerinde resesyon beklentileri yılsonuna kaymış gözüküyor.  

• ABD borsaları dünü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi % 0,50 azalışla 33.980,32 puana, S&P 

500 endeksi % 0,72 azalarak 4.274,06 puana yükselirken, Nasdaq endeksi % 1,25 kayıpla 12.938,12 

puana geriledi. ABD'nin büyük perakende mağazalarından Target'in ikinci çeyrekteki karı, yüksek 

enflasyon nedeniyle vatandaşların harcamalarını düşürmesi sebebiyle yaklaşık %90 azaldı. 

• ABD’de dün perakende satışlar aylık bazda beklentilerin altında % 0.0 olarak açıklanırken, çekirdek 

perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde % 0.4 artış gösterdi. Yüksek enflasyonun ve Fed’in 

faiz artırımlarının tüketici harcamalarını aşağı yönlü çektiği görülmekte. Bunun enflasyonun 

bastırılmasında ne kadar ön planda olacağını izleyeceğiz.  

• Bugün ABD’de Applied Materials Inc, Ross Stores Inc,  Tapestry Inc ve Estee Lauder Companies Inc 

şirketleri bilanço açıklayacak. 

• Fed, 26-27 Temmuz'da düzenlenen faiz toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. Tutanaklarda; 

enflasyonun önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini, istihdamın hala güçlü 

olduğunu ve istihdamdaki bu gücün korunmasının GSYH verisinde yukarı yönlü bir revizyon olasılığını 

artırdığı belirtildi. Fed yetkililerinin enflasyon baskılarının azaldığına dair bugüne kadar çok az kanıt 

olduğu konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, arz darboğazlarının fiyat baskılarına 

katkıda bulunmaya devam ettiği kaydedildi. Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli 

olduğu mesajı tekrarlanırken, harcamalar ve üretimin, ücret artışlarına rağmen daha yumuşadığına 

vurgu yapılmış. 

• Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi enflasyon görünümünün 

Temmuz ayındaki faiz artırımından bu yana iyileşmediğini belirterek, resesyon riskleri sertleşirken bile 

gelecek ay büyük bir faiz artışından yana olduğunu bildirdi. 

• Bugün Euro Bölgesi’nde kritik enflasyon verileri açıklanacak. Aylık bazda enflasyonun % 0.1 artması 

beklenirken yıllık bazda enflasyonun % 8.9 olarak açıklanması beklenmekte. Çekirdek enflasyonun aylık 

bazda % 0.2 azalacağı tahmin edilirken yıllık bazda çekirdek enflasyonun % 4.0’e yükseleceği 

öngörülmekte.  

• Bugün ABD’de işsizlik başvurularının 265 bin kişi açıklanacağı beklenirken Philadelphia Fed imalat 

endeksinin ise – 4.9 geleceği beklenmekte. Konut sektörüne ilişkin gelecek veride mevcut konut 

satışlarının ise 4.87 milyon adete geri çekilmesi tahmin edilmekte. Ayrıca ABD’de bugün Fed 

üyelerinden George’nin konuşması takip edilecek. 

 



 

DAX 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 13.736 seviyesinin kırılması halinde önce 13.822 ve arkasından 

13.968 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.  

Aşağıda ise 13.624 desteğinin altında önce 13.502 ve arkasından 13.380 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

DOW JONES 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 33.962 seviyesinin kırılması halinde önce 34.047 ve arkasından 

34.177 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 33.804 desteğinin altında önce 33.704 ve arkasından 33.6573 desteğine doğru düşüşler söz 

konusu olabilir. 

 



 

 

SP500 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4284 seviyesinin kırılması halinde önce 4300 ve arkasından 4327 seviyesine 

kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 4255 desteğinin altında önce 4237 ve arkasından 4217 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NASDAQ 

 

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 13.670 seviyesinin kırılması halinde önce 13.740 ve arkasından 13.900 

seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 

Aşağıda ise 13.480 desteğinin altında önce 13.522 ve arkasından 13.575 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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