
Bu haftanın en önemli gündem maddesi, bugün başlayıp yarın tamamlanacak Fed FOMC Mayıs ayı
toplantısında alınacak faiz artışı ve bilanço küçültme kararları olacak. Kararlar yarın saat 21:00'de
açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın konuşması kararların açıklanmasının ardından saat 21:30'da
başlayacak.
ABD dışında ABD tahvillerinin en büyük alıcısı konumundaki Japon kurumsal yatırımcıları, Fed'in
bilanço küçültme operasyonunun gündeme gelmesiyle portföylerindeki ABD tahvillerini azaltıyor. BMO
Capital Markets verilerine göre son 3 ayda Japon kurumsal yatırımcılar yaklaşık 60 milyar dolarlık
tahvili elden çıkardı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'de uyguladığı abluka nedeniyle
milyonlarca ton tahıllık kayıp yaşanabileceğini söyledi.
Bloomberg'ün haberine göre, Avrupa Birliği daha fazla Rus bankasının SWIFT sisteminden
çıkarılmasını ve Rus petrolünü kademeli olarak yıl sonuna dek yasaklanmasını öngören yaptırım
paketini önümüzdeki bu hafta kabul edebilir.
Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson herhangi bir Avrupalı şirketin,
Moskova yönetiminin gaz ödemelerinin ruble ile yapılması talebinin ardından, ruble ile ödeme yaptığına
ilişkin bir bilgi gelmediğini belirtti.
Almanya, Hindistan ile yapacağı projelere 10 milyar euro sağlamayı planlıyor. Hindistan ile küresel
sorunlara ilişkin yakın iş birliğini sürdürmeye ve genişletmeye hazır olduklarını ifade eden Almanya
Başbakanı Olaf Scholz, "Hindistan, Asya'da Almanya için önemli bir ortaktır, ekonomik olarak, güvenlik
politikası ve iklim politikası açısından." dedi.
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gurgas, Macaristan hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırımların
genişletilmesini desteklemediklerini belirtti.
Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin uygulanan yaptırımlar nedeniyle
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevinden çekileceklerini açıkladı.
Avrupa'da gösterge doğalgaz vadelileri hava koşullarının yumuşaması ve LNG teslimatlarının artması
ile yeni haftanın ilk işlem gününde gerileme gösterdi.
Rus enerji şirketi Gazprom, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğalgaz ihracatının
yüzde 26,9, üretiminin ise yüzde 2,5 düştüğünü bildirdi.
ABD'de ISM imalat endeksi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın emtia piyasaları üzerinde etkisini
hissettirdiği Nisan ayında 55,4 ile beklentilerin (57,6) altında gerçekleşti. 
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi’nin Nisan ayı sonuçlarına göre
İstanbul’da perakende fiyatlar Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,97 artış
kaydetti. Mart ayında İstanbul perakende fiyatları yıllık yüzde 63,25 oranında yükselmişti.
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi Nisan ayında 105 seviyesine geriledi ve beklentilerin altında
kaldı. İmalat PMI ise Nisan ayında savaş koşullarına rağmen büyümeye işaret etti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,90-%3,01 aralığında işlem gördü, kapanış %2,98 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,98.
Dolar endeksi dün 103,10-103,74 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,60 oldu. Bugün son seviye
103,55.
Brent petrol dün 103,53-108,89 aralığında işlem gördü, kapanış 108.07 oldu. Bugün son işlem fiyatı
107,78.
Ethereum dün 2775-2873 aralığında işlem gördü, kapanış 2826 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2842.
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Avrupa borsalarında dün sınırlı pozitif kapanışlar yaşandı, İngiltere kapalıydı. DAX
13965, CAC 40 6435’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,76
yukarıda, FTSE 100 %0,60 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,70 yukarıda.

ABD'de satış ağırlıklı başlayan gün alımlarla pozitif bölgede tamamlandı. Dow Jones
33029, S&P 500 4152, ve Nasdaq 13.052'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,31 yukarıda, S&P 500 %0,40 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,37
yukarıda.

Asya borsalarında Çin ve Japonya bugün kapalı, diğer borsalarda karışık hareketler
yaşanıyor. Hang Seng %0,22 yukarıda ve 21136.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1854-1899, kapanışı 1862 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1858. Direnç
seviyeleri 1978 ve 1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1878    DİRENÇ 2 / 1890
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 109,30  DİRENÇ 2 / 109,90
DESTEK 1 / 104,05  DESTEK 2 / 102,30

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 100,68-106,42, ve kapanış 105,68 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 105.35. Direnç seviyeleri 109,30 ve 109,90, destek seviyeleri 104,05 ve 102,30.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0645
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0460

Paritenin işlem aralığı dün 1,0490-1,0568, ve kapanışı 1,0504 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0506. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0645, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0460.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13805-14040 olurken, kapanışı 13965 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,76 yukarıda. Direnç seviyeleri 14115 ve 14405, destek seviyeleri 14000
ve 13870. 

DİRENÇ 1 / 14115     DİRENÇ 2 / 14405
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2473-1,2597, ve kapanışı 1,2492 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2516. Direnç seviyeleri 1,2580 ve 1,2640, destek seviyeleri 1,2500 ve 1,2485.

DİRENÇ 1 / 1,2580     DİRENÇ 2 / 1,2640
DESTEK 1 / 1,2500    DESTEK 2 / 1,2485

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,8543-14,9068, ve kapanışı 14,8907 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.8857. Direnç seviyeleri 15,0000 ve 15,2000, destek seviyeleri 14,8750 ve 14,7650.

DİRENÇ 1 / 15,0000     DİRENÇ 2 / 15,2000
DESTEK 1 / 14,8750    DESTEK 2 / 14,7650



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 38033-39137, kapanışı 38304 oldu. Bugün son işlem fiyatı 38511.
Direnç seviyeleri 39215 ve 39650, destek seviyeleri 37700 ve 37465. 

DİRENÇ 1 / 39215     DİRENÇ 2 / 39650
DESTEK 1 / 37700     DESTEK 2 / 37465



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.


