
Bugün saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve saat 14:45'te Avrupa Merkez
Bankası (ECB) faiz kararlarını açıklıyor olacak. 
Avrupa Birliği üye ülkelere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'dost olmayan ülkelerin' gaz
ödemelerini ruble ile yapması kararının yaptırımları ihlal etme anlamına geleceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus savaş makinesine sponsor
olmayı bırakması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, bu kapsamda AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu
uygulaması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını
duyurdu.
Politico'nun konuya yakın Amerikalı yetkililere dayandırarak verdiği habere göre Biden yönetimi, Avrupa
liderlerin Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin ardından ABD'nin de Kiev'e bakan seviyesinde bir ziyaret
gerçekleştirmesini değerlendiriyorlar.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi'nin 398 üyesine ve 87 Kanadalı
senatöre yaptırım kararı aldığını duyurdu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Christopher Waller, Fed’in enflasyonla mücadele için oranları
agresif bir şekilde artırması gerektiğini, ancak bu artışın piyasalarda stres yaratacak ve ekonomiyi
durgunluğa itecek kadar “ani yapılmaması” gerektiğini söyledi.
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Fed'in artan enflasyon ile mücadele ederken kazara da olsa ABD
ekonomisini resesyona sokması riski bulunduğunu bildirdi. ABD ekonomisinin ikinci ve üçüncü çeyrekte
büyümeye devam edeceğini öngördüklerini belirten Dimon, "Ancak sonrasını öngörmek zor" dedi.
Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya
Merkez Bankası, baz etkisinden kaynaklı olarak yıllık enflasyonun hızlanmaya devam edeceğini bildirdi.
Banka, rublede oynaklığın devam edeceğini ve bunun yukarı yönlü enflasyonist baskılara yol açacağını
da vurguladı.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), gıda güvenliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu.
Kanada Merkez Bankası 30 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini
50 baz puan artırdı. Bu, 20 yıldan uzun sürenin en büyük faiz artışı olarak kayda geçti. Banka ayrıca
devlet tahvili alımlarına son vereceğini duyurdu.
Güney Kore Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 25 baz puan artışla yüzde
1,5 seviyesine çıkardı. Böylelikle banka Yeni Zelanda ve Kanada merkez bankalarının ardından
sıkılaşma dalgasına katılmış oldu.
Çin Merkez Bankası'nın yarın yapacağı toplantıda politika faiz oranında (Orta Vadeli Kredi Kolaylığı-
MLF) bu yıl ikinci kez indirime gitmesi bekleniyor. Faiz indiriminin ardından zorunlu karşılık oranının
azaltılmasının da gündeme geleceği öngörülüyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,64-%2,78 aralığında işlem gördü, kapanış %2,70 oldu. Bugün son
seviye %2,67.
Dolar endeksi dün 99,83-100,52 aralığında hareket etti, ve kapanışı 99,84 oldu. Bugün son seviye
99,63.
Brent petrol dün 104,24-109,22 aralığında işlem gördü, kapanış 109,07 oldu. Bugün son işlemler
108,70'den gerçekleşiyor. 
Ethereum dün 2986-3116 aralığında işlem gördü, kapanış 3105 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3114.
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Avrupa borsaları dünü sınırlı yükselişlerle tamamladıı. DAX 14101, FTSE 100 7564 ve
CAC 40 6546’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,47
yukarıda, FTSE 100 %0,24 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,43 yukarıda.

Bilanço sezonu başlayan ABD'de Nasdaq endeksi öncülüğünde güçlü yükselişler
yaşandı. Dow Jones 34571, S&P 500 4443, ve Nasdaq 14.218'den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında  Dow Jones %0,21 yukarıda, S&P 500 %0,23
yukarıda ve Nasdaq %0,42 yukarıda. 

Asya borsalarında da bugün yeşiller hakim. Nikkei 225 %1,13 yukarıda ve 27147,
Shangai %0,80 yukarıda ve 3212, Hang Seng %0,29 yukarıda ve 21435.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1962-1981, kapanışı 1978 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1973. Direnç
seviyeleri 1975 ve 1980, destek seviyeleri 1965 ve 1950.

DİRENÇ 1 / 1975    DİRENÇ 2 / 1980
DESTEK 1 / 1965   DESTEK 2 / 1950

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 104,10  DİRENÇ 2 / 105,60
DESTEK 1 / 101,15  DESTEK 2 / 100,50

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 99,88-104,45, ve kapanış 104,21 oldu. Bugün son işlem fiyatı
103,73. Direnç seviyeleri 104,10 ve 105,60, destek seviyeleri 101,15 ve 100,50.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0945     DİRENÇ 2 / 1,0975
DESTEK 1 / 1,0880   DESTEK 2 / 1,0805

Paritenin işlem aralığı dün 1,0808-1,0894, ve kapanışı 1,0881 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0912. Direnç seviyeleri 1,0945 ve 1,0975, destek seviyeleri 1,0880 ve 1,0805.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13962-14152 olurken, kapanışı 14101 oldu. Endeks vadeli işlemler
piyasasında %0,47 yukarıda. Direnç seviyeleri 14345 ve 14385, destek seviyeleri 14130 ve
14000. 

DİRENÇ 1 / 14345     DİRENÇ 2 / 14385
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2973-1,3117, ve kapanışı 1,3116 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3141. Direnç seviyeleri 1,3180 ve 1,3210, destek seviyeleri 1,3115 ve 1,3065.

DİRENÇ 1 / 1,3180     DİRENÇ 2 / 1,3210
DESTEK 1 / 1,3115    DESTEK 2 / 1,3065

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,5719-14,6100, ve kapanışı 14,5956 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.5950. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,7235, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6750     DİRENÇ 2 / 14,7235
DESTEK 1 / 14,5260    DESTEK 2 / 14,4780



• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 39481-41543, kapanışı 41240 oldu. Bugün son işlem fiyatı 41338.
Direnç seviyeleri 41340 ve 42130, destek seviyeleri 40825 ve 39600. 

DİRENÇ 1 / 41340     DİRENÇ 2 / 42130
DESTEK 1 / 40825     DESTEK 2 / 39600



EKONOMİK TAKVİM



EKONOMİK TAKVİM



EKONOMİK TAKVİM



YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler,
ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği ve
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun
herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir
teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla
derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya
güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Efor Forex
ve çalışanları sorumlu değildir. Efor Forex her an, hiçbir şekil ve surette
ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri,
tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve
yorumlar, kapsamlı bilgiler, hiçbir şekil ve surette Efor Forex'in herhangi
bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel
ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar,
gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu
kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve yer alan
bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak
kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle
oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne
nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği
doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve
surette Efor Forex ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer,
uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne
nam altında olursa olsun Efor Forex ve çalışanlarından herhangi bir
tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu
rapor, yorum ve yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya
faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve
kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa
geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması zorunludur.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım
danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden,
kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


