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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ

GÜNDEM VE PİYASALARA BAKIŞ
Bloomberg Intelligence, merkez bankası bilançolarına ilişkin değerlendirmesinde bu yılın sonuna kadar
G7 merkez bankalarının varlıklarında 410 milyar dolarlık küçülme olacağını öngördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının,
2023'ün ikinci yarısında ise ılımlı hale gelmesinin beklendiğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu
Moody's'ten yapılan açıklamada, artan gıda ve yakıt fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşıyla şiddetlenen
tedarik zinciri kesintilerinin etkisiyle enflasyonist baskıların daha belirgin olacağı ve beklenenden daha
uzun süreceği belirtildi.
ABD

Savunma
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Austin,

Ukrayna'nın

savunulması,

silahlandırılmasına

odaklanacak

görüşmeler için bugün 40'tan fazla ülkeyi ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya
getirecek. ABD Genel Kurmay Başkanı Mark Milley yaptığı açıklamada, Almanya'da yapılacak toplantıda
Kiev'e aralarında ağır silahların da olduğu güvenlik desteğinin koordinasyonu ve senkronizasyonunun
ele alınacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bir kez daha Batı'yı Ukrayna'da nükleer bir çatışma yaşanması
risklerinin küçümsenmemesi gerektiği konusunda uyardı. Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov,
Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın büyük ölçüde sahadaki askeri duruma
bağlı olacağını da vurguladı.
Rusya’nın

Birleşmiş

Milletler

(BM)

Daimi

Temsilci

Yardımcısı

Dmitry

Polyanskiy,

“Ukrayna’nın

provokasyonları nedeniyle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililerle Washington'da bir araya gelen
Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko, ülkesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Haziran'a kadar 2 milyar
doları ABD'den olmak üzere ayda toplam 5 milyar dolarlık uluslararası ekonomik yardım istedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin Çin ürünlerine karşı Başkan Trump döneminde
uygulanmaya başlanan yüksek gümrük tarifelerinin tüketici fiyatlarındaki artışa etkisinin olup olmadığı
üzerinde dikkatle çalıştığını söyledi.
Covid-19 salgınının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Çin'in Şanghay kentinde can kaybı artmaya devam
ediyor. Şanghay'da günlük vaka sayısı ise 16 bin 983'ten 15 bin 319'e geriledi. Pekin'de zorunlu Covid19 test uygulaması neredeyse tüm kenti kapsayacak hale getirildi.
Çin Merkez Bankası, özellikle salgından etkilenen sektörler ve küçük ölçekli şirketler başta olmak üzere
reel ekonomiyi desteklemek için ihtiyatlı para politikasını güçlendireceklerini açıkladı.
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon yenindeki zayıflığın önüne geçilmesi için ABD ile
ortaklaşa müdahale edilmesinin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede
ele alındığı haberlerini yalanladı.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaların
gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara
satın almak için anlaştı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,76-%2,89 aralığında işlem gördü, kapanış %2,82 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,82.
Dolar endeksi dün 101,04-101,85 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,73 oldu. Bugün son seviye
101,61.
Brent petrol dün 99,31-105,16 aralığında işlem gördü, kapanış 102,36 oldu. Bugün son işlem fiyatı
103,40.
Ethereum dün 2794-3025 aralığında işlem gördü, kapanış 2998 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3006.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Avrupa borsalarında dün karışık kapanışlar gerçekleşti. DAX 14103, FTSE 100 7451 ve
CAC 40 6535’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,23
yukarıda, FTSE 100 %1,09 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,29 yukarıda.
ABD'de endeksler güne sert kayıplarla başladıktan sonra gelen alımlarla günü pozitif
bölgede tamamladı. Dow Jones 34093, S&P 500 4299, ve Nasdaq 13.535'den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,10 yukarıda, S&P 500 %0,12
yukarıda ve Nasdaq 100 %0,14 yukarıda.
Asya borsalarında da bugün yön yukarı döndü. Nikkei 225 %0,57 yukarıda ve 26742,
Shangai %0,50 yukarıda ve 2943, Hang Seng %1,57 yukarıda ve 20182.

KRİPTOPARA PİYASASI

XAU/USD
Altın’ın dün işlem aralığı 1891-1934, kapanışı 1897 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1903. Direnç
seviyeleri 1915 ve 1930, destek seviyeleri 1900 ve 1890.
DİRENÇ 1 / 1915 DİRENÇ 2 / 1930
DESTEK 1 / 1900 DESTEK 2 / 1890

WTI HAM PETROL
WTI ham petrolde işlem aralığı dün 95,74-101,70, ve kapanış 99,01 oldu. Bugün son işlem fiyatı
99,76. Direnç seviyeleri 100,50 ve 101,80, destek seviyeleri 98,30 ve 95,80.
DİRENÇ 1 / 100,50 DİRENÇ 2 / 101,80
DESTEK 1 / 98,30 DESTEK 2 / 95,80

DAX
Endeksin dün işlem aralığı 13856-14109 olurken, kapanışı 14103 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,23 yukarıda. Direnç seviyeleri 14255 ve 14300, destek seviyeleri 14085
ve 14000.
DİRENÇ 1 / 14255
DESTEK 1 / 14085

DİRENÇ 2 / 14300
DESTEK 2 / 14000

EUR/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,0696-1,0814, ve kapanışı 1,0712 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0724. Direnç seviyeleri 1,0750 ve 1,0800, destek seviyeleri 1,0700 ve 1,0660.
DİRENÇ 1 / 1,0750 DİRENÇ 2 / 1,0800
DESTEK 1 / 1,0700 DESTEK 2 / 1,0660

GBP/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,2697-1,2839, ve kapanışı 1,2739 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2754. Direnç seviyeleri 1,2800 ve 1,2825, destek seviyeleri 1,2750 ve 1,2700.
DİRENÇ 1 / 1,2800
DESTEK 1 / 1,2750

DİRENÇ 2 / 1,2825
DESTEK 2 / 1,2700

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,7382-14,7792, ve kapanışı 14,7760 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.7764. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,6750.
DİRENÇ 1 / 14,8750
DESTEK 1 / 14,7650

DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 2 / 14,6750

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 38201-40347, kapanışı 40171 oldu. Bugün son işlem fiyatı 40574.
Direnç seviyeleri 40850 ve 41040, destek seviyeleri 40000 ve 39215.
DİRENÇ 1 / 40850
DESTEK 1 / 40000

DİRENÇ 2 / 41040
DESTEK 2 / 39215

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

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.

