
Dün başlayan ve bugün tamamlanacak Fed FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında alınan
kararlar saat 21:00’de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması ise saat 21:30’da başlayacak.
Fed Mart ayında gerçekleştirdiği son FOMC toplantısında şahin mesajlar vermiş ve son 40 yılın en
yükseğinde seyretmeye devam eden enflasyon nedeniyle Federal Fon Hedef Oranı’nı 25 baz puan artırarak
%0,50 yapmıştı. Toplantı tutanaklarının açıklanmasıyla birlikte, ısınan ekonomi ve yüksek enflasyonun
devamı nedeniyle bugünkü toplantıdan itibaren 50 baz puanlık daha agresif faiz artışlarının masada olduğu
bilgisi piyasalara daha net verilmişti. Fed Başkanı Powell ve bölgesel Fed başkanlarının bu dönemde
yaptığı konuşmalarda da, Fed’in enflasyonu kontrol altına alma sürecinde gerekirse daha agresif faiz artışı
kararları alabileceği mesajı piyasalara verilmişti. Mart toplantısında en az faiz artışı sürecinin başlaması
kararı kadar önemli olan, ve yaklaşık 9 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan Fed bilançosunun küçültülmesi
sürecinin de Mayıs toplantısından itibaren karara bağlanacağı bilgisi de açıklanmıştı. (Fed pandemi
sürecinde piysalara tahvil alımları yoluyla aylık 120 milyar dolar para enjekte etmişti, merkez bankaları
piyasalara para enjekte ettiğinde kendi bilançoları da teknik olarak büyümüş oluyor. Fed bilanço küçültme
kararıyla, piyasalara pandemi boyunca arz etmiş olduğu para miktarını geri çekmeye başlamış olacak.)
Bugün sona erecek toplantıdan, 50 baz puanlık faiz artışı ve aylık 95 milyar dolar hızıyla başlayacak
bilanço küçültme operasyonu kararlarının açıklanması bekleniyor. Her ne kadar bazı FOMC üyeleri 50
puandan daha agresif ve 75 baz puanlık artış tarafında olduklarını açıklamış olsa da, tüm diğer olumlu
gelen ekonomik verilere rağmen son çeyrek GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) verisinin negatif gelmiş
olması bu toplantıda beklenenden daha agresif bir artış kararı alınmasını engelleyebilir. 
CNBC Fed Anketine göre, Fed  faizi bugün ve Haziran ayında tekrar yarım puan artıracak. Ankette
çoğunluk, Fed'in sıkılaştırma kampanyasının yumuşak bir iniş yerine durgunluğa neden olacağına inanıyor.
CNBC Fed Anketine katılanlar arasında ekonomistler, fon yöneticileri ve stratejistler yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham
madde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Rusya'nın yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ürün
ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılmasının yasaklandığı kararnameyle, Rus kişi ve
kuruluşların, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin
verildi.
İki yıldan fazla süren Covid-19'dan sonra, birçok insan gardını indirirken, Bill Gates yaptığı konuşmada en
kötüsünün hala önümüzde olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Mart'ta 11 milyon 549 bine çıkarak verinin açıklanmaya başladığı Aralık
2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının bu yıl
çözülebileceğini ifade etti.
Hindistan'ın şimdiye kadarki en büyük halka arzı yabancı yatırımcı iştahını test edecek. Hükümet, Life
Insurance Corporation'ın %3,5'lik hissesini tahmini 2,74 milyar dolara satıyor. LIC, Hindistan'daki hayat
sigortası pazarının yaklaşık üçte ikisini yönetiyor. Halka arz, Hindistan'daki yabancı yatırımcı ilgisi için bir
test olacak.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,91-%3,01 aralığında işlem gördü, kapanış %2,97 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,98.
Dolar endeksi dün 103,02-103,67 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,45 oldu. Bugün son seviye
103,56.
Brent petrol dün 104,90-108,77 aralığında işlem gördü, kapanış 106,21 oldu. Bugün son işlem fiyatı 106,38.
Ethereum dün 2753-2882 aralığında işlem gördü, kapanış 2783 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2795.
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Avrupa borsalarında dün yeşiller hakimdi. DAX 14016, FTSE 100 7557, CAC 40 6462’den
kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,11 aşağıda, FTSE 100
%0,07 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,05 aşağıda.

ABD'de dün sınırlı yukarı hareketler yaşandı. Dow Jones 33122, S&P 500 4175, ve
Nasdaq 13.106'dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,04
yukarıda, S&P 500 %0,10 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,18 yukarıda.

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

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1850-1878, kapanışı 1868 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1864. Direnç
seviyeleri 1979 ve 1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1879    DİRENÇ 2 / 1890
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 104,25  DİRENÇ 2 / 106,25
DESTEK 1 / 102,35  DESTEK 2 / 101,50

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,50-106,27, ve kapanış 103,90 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 104,06. Direnç seviyeleri 104,25 ve 106,25, destek seviyeleri 102,35 ve 101,50.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0640
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0460

Paritenin işlem aralığı dün 1,0492-1,0577, ve kapanışı 1,0519 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0513. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0640, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0460.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13920-14082 olurken, kapanışı 14016 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,11 aşağıda. Direnç seviyeleri 14085 ve 14130, destek seviyeleri 14000
ve 13870. 

DİRENÇ 1 / 14085     DİRENÇ 2 / 14130
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2470-1,2567, ve kapanışı 1,2495 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2473. Direnç seviyeleri 1,2500 ve 1,2580, destek seviyeleri 1,2485 ve 1,2400.

DİRENÇ 1 / 1,2500     DİRENÇ 2 / 1,2580
DESTEK 1 / 1,2485    DESTEK 2 / 1,2400

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,8045-14,9096, ve kapanışı 14,8277 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.8138. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,7285.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,7285



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 37515-38885, kapanışı 37762 oldu. Bugün son işlem fiyatı 38056.
Direnç seviyeleri 39215 ve 39515, destek seviyeleri 37700 ve 37535. 

DİRENÇ 1 / 39215     DİRENÇ 2 / 39515
DESTEK 1 / 37700     DESTEK 2 / 37535



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.


