
Nasdaq

8 2

Kaynak: finance.yahoo.com, tradingview.com, investing.com, wsj.com

-1,59

-0,80 4051,75S&P500 Vadeli

0,22

0,18

18,81

20,48

1,09

Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 30.01.2023

0,25 4070,56 0,02 0,15

EuroTL11621,71

Endeks % Değer

S&P500

0,95

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
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✓ Çin’de akıllı telefon satışları, sıkı Covid-19

önlemleri ve yavaşlayan ekonominin tüketici

iştahını düşürmesiyle, 2022’de %13 azalarak

rekor bir düşüş gösterdi. Toplam akıllı telefon

teslimatı, 2013’ten bu yana görülen en düşük

hacim olan 286 milyona geriledi. Genel olarak

bakıldığında Çin’den gelen veriler küresel veriler

ile uyumlu. Küresel akıllı telefon satışları 2022’de

yıllık bazda %11 düşüş göstermişti.

✓ Petrol fiyatları, İran'daki bir tesise yapılan

insansız hava aracı saldırısı ve Rus petrol arzına

ilişkin endişelerinden kaynaklanan belirsizlik ile

Çin'deki talebin toparlanmasına ilişkin iyimserlik

ortamında yatay seyrediyor. Hafta sonu bir İran

savunma tesisine yapılmış olan bir insansız hava

aracı saldırısı, potansiyel olarak Orta Doğu'daki

siyasi gerilimleri arttırılabilir ve küresel ham petrol

arzını bozabilir. Aynı zamanda Avrupa Birliği, 5

Şubat'tan itibaren Rus dizeline ve gaz yağına

varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt (fuel

oil) ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına

45 dolar tavan fiyat getirilmesini değerlendiriyor.

WTI ham petrol %0,38 düşüşle 79,25$’a ve

Brent petrol %0,36 düşüşle 85,97$’a geriledi.

✓ Toyota Motor, 2022 yılında 10,5 milyon araç

satarak üst üste üçüncü kez dünyanın en çok

otomobil satan araç üreticisi unvanını korudu.

Şirketin 8,6 milyon araçlık rekor dış pazarı satışı,

kendi iç pazarındaki satışların %9,6'lık düşüşle

1,9 milyon araca gerilemisini telafi etmesine

yardımcı oldu. Genel olarak, Toyota’nın kamyon

işkolu Hino Motors ve küçük otomobil üreticisi

Daihatsu da dahil olmak üzere grubun küresel

satışları %0,1 azaldı. Hatırlanacak olursa Kasım

ayında Toyota, Mart ayı sonuna kadar süren

şirketin mali yılı için üretim tahminini 9,7

milyondan 9,2 milyon araca revize etmişti. Seans

öncesi işlemlerde Toyota Motor (NYSE:TM)

%0,82 geriledi.

✓ Ford Motor, video cihazındaki arızanın arka

görüş kamerasının görüntü vermesine engel

olabilmesi sebebiyle küresel çapta 462.000

aracı geri çağıracağını duyurdu. Seans

öncesi işlemlerde Ford (NYSE: F) %0,68

geriledi.

✓ Çinli internet arama motoru Baidu'nun Mart

ayında OpenAI'ın ChatGPT'sine benzer bir

yapay zeka mesajlaşma robotu hizmeti

başlatmayı planladığı bildirildi. OpenAI,

halihazırda 1 milyar dolarlık yatırım yapmış

olan ve bu yatırımı artırmaya planlayan

Microsoft tarafından destekleniyor. Google ile

rekabeti arttırmaya çalışan Microsoft ayrıca,

OpenAI'ın görüntü oluşturma yazılımını Bing

arama motoruna eklemeye planlıyor. Seans

öncesi işlemlerde Baidu (NASDAQ:BIDU)

%2,01 yükseldi.

✓ Facebook, sosyal medya devini piyasadaki

hakim pozisyonunu suistimal ederek kişisel

verileri kar amacıyla kullanmakla suçlayan 3

milyar pound ( 3,7 milyar$) değerindeki toplu

davayı engellemek için Londra mahkemesine

başvurdu. Facebook’un çatı şirketi Meta

Platforms, Birleşik Krallık’taki 45 milyon

Facebook kullanıcısı adına açılmış toplu

davanın temelsiz olduğunu açıkladı. Seans

öncesi işlemlerde Meta Platforms

(NASDAQ: META) %1,01 ekside işlem

görüyor.
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Bakır Mart Vade Sözleşmesi

Buğday Mart Vade Sözleşmesi
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✓ 21 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanan Buğday

sözleşmesi 7,60$ yatay trend direncini aşmayı

deniyor.

✓ Sözleşme 7,60$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse,

7,54$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50

günlük ortalamanın belirlediği 7,70$ direnci ve

7,91$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon

alınmasını öneriyoruz.

✓ 21 günlük ortalamanın belirlediği 7,49$ desteği

aşağı kırılırsa, 7,55$ üzerinde zarar kes çalıştırmak

kaydıyla, 7,36$ ve 7,24$ yatay trend destekleri

hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.

✓ ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 buşel

büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde

726$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.

✓ 4,28$ direncini aşamayan Bakır sözleşmesi kısa

vadeli ortalama desteğini aşağı kırdı. 8 günlük

ortalamanın belirlediği 4,22$ direnci

yakınlarından, 4,28$ üzerinde zarar kes

çalıştırmak kaydıyla, yükselen kanal orta çizgisinin

geçtiği 4,08$ desteği hedefli kısa pozisyon

alınmasını öneriyoruz.

✓ Bakır sözleşmesinin yükseliş momentumunu geri

kazanabilmesi için 4,28$ direnci üzerinde

kapanışlara ihtiyacı var.

✓ Sözleşme 4,28$ direnci üzerinde kalıcılık

sağlayabilirse, 4,23$ altında zarar kes çalıştırmak

kaydıyla yükselen kanal direncinin belirlediği

4,38$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

✓ ABD COMEX Borsasında işlem gören 1 adet

Bakır sözleşmesinde 6.325$ başlangıç teminatıyla

işlem yapabilirsiniz.


