
ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırarak %0,75-1,00 yaptı.
Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar
azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi. Metinde “Enflasyon risklerine karşı
oldukça dikkatliyiz” ifadesi yer aldı. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, doğrudan ABD halkına
seslendiğini belirterek enflasyonun düşürülmesinde Fed’in görevine vurgu yaptı. Powell 75 baz puanlık faiz artışının
aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtirken, Haziran ve Temmuz toplantılarında 50'şer baz puan faiz
artışının masada olduğunu sözlerine ekledi. Bilanço küçültme sürecinin aylık 95 milyar dolar yerine 47,5 milyar dolar
ile başlayacak olması, ve Powell'ın beklenenden güvercin mesajları eşliğinde 75 baz puanlık artışı gündemden
çıkarmış olması hisse senedi piyasalarında kuvvetli yükselişlere, ons altın'ın tekrar 1900 dolar seviyesini test
etmesine, ve Dolar Endeksi'nin 103 seviyesinin altına gerilemesine neden oldu.
Fed'in federal fon faiz oranını 22 yıl sonra ilk kez 50 baz puan birden artırmasının ardından ABD'nin büyük bankaları
da kredibilitesi yüksek müşterilerine verdikleri kredi faiz oranını yükselttiler.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada ABD bütçesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Biden bütçe açığının bu yıl rekor düzeyde azalacağını söyledi. Biden’ın açıklamalarının FED’in faiz kararını
açıklamasının öncesine gelmesi de dikkat çekti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan daralmaya rağmen güçlü
olmaya devam ettiğini bildirdi. Ancak Yellen, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve azaltılması gerektiğini de
vurguladı. 
İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugünkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin
25 baz puan artırılarak yüzde 1,00 seviyesine çıkarılacağı yönünde oluşmuş durumda. 
Türkiye'de bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından Nisan ayı enflasyon verileri açıklanıyor olacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmada belirsizlik üzerine başka
senaryolara hazırlandığını söyledi. Avrupalı   müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüklerine dikkat çeken Price, anlaşmaya
karşılıklı dönüşün belirsiz olmasından dolayı anlaşmanın olduğu ve olmadığı iki senaryoya da hazırlandıklarını
söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, AB’nin ruble ile enerji ödemesini kabul etmeyeceğini belirterek,
"Rusya’nın talep ettiği ruble ile ödemeyi kabul etmek AB’nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir’’ dedi.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, geçiş dönemi sağlanması durumunda Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'dan petrol
ithalatının yasaklanmasına yönelik teklifini destekleyeceklerini bildirdi.
Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışı kararı Körfez ülkelerinde de yankı buldu. Başta Suudi Arabistan ve Katar
olmak üzere birçok ülke faiz artışı kararı aldı. Suudi Arabistan Merkez Bankası repo oranını 50 baz puan artışla
yüzde 1,75'e; ters repo oranını da yüzde 1,25'e yükseltti. Katar Merkez Bankası mevduat oranını 50 baz puan artışla
yüzde 1,50'ye; borçlanma oranını 25 baz puan artışla yüzde 2,75'e ve repo oranını da 50 baz puan artışla yüzde
1,75'e çıkardı. 
Körfez ülkeleri ile birlikte Hong Kong da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti. Hong Kong'ta para
politikası kurun dolara çıpalanmasıyla birlikte Fed ile paralel bir seyir izliyordu.
Brezilya Merkez Bankası politika faizini 1 puan artışla yüzde 12,75'e çıkardı. Banka faiz artışlarının devam
edeceğine ilişkin sinyal verdi. Böylelikle bankanın geçen yıldan bu yana yaptığı faiz artışı 10,75 puana ulaştı.
Salgınla mücadelede sert kapanma tedbirleri uygulayan Çin'de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI)
36,2 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi.
İslami uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu IIRA, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi
notlarını BBB-'den BB+'ya indirdi. IIRA, kredi notlarının görünümlerini ise "durağan"a revize etti. Kuruluş, Türkiye'nin
notları için görünümü 11 Haziran 2021'de "negatif" olarak belirlemişti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,90-%3,01 aralığında işlem gördü, kapanış %2,94 oldu. bugün son işlem seviyesi
%2,95.
Dolar endeksi dün 102,45-103,61 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,50 oldu. Bugün son seviye 102,64.
Brent petrol dün 105,73-111,37 aralığında işlem gördü, kapanış 110,30 oldu. Bugün son işlem fiyatı 111,20.
Ethereum dün 2768-2965 aralığında işlem gördü, kapanış 2943 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2937.
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Avrupa borsalarında dün kuvvetli yükselişler yaşanırken İngiltere yatay kapanış
gerçekleştirdi. DAX 14252, FTSE 100 7558, CAC 40 6532’den kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,46 yukarıda, FTSE 100 %1,11 yukarıda, Euro Stoxx
50 %2,42 yukarıda.

Jerome Powell'ın beklenenden güvercin açıklamaları ABD'de hisse senedi piyasalarında
güçlü yükselişlere neden oldu. Dow Jones 33993, S&P 500 4291, ve Nasdaq 13.945'den
kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,05 yukarıda, S&P 500
%0,03 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,01 yukarıda.

Asya borsalarında küresel piyasalar paralelinde yön yukarı, Japonya bugün de kapalı.
Shanghai %1,03 yukarıda ve 3078, Hang Seng %0,56 yukarıda ve 20985.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1861-1889, kapanışı 1881 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1901. Direnç
seviyeleri 1925 ve 1936, destek seviyeleri 1890 ve 1880.

    DİRENÇ 1 / 1925    DİRENÇ 2 / 1936
    DESTEK 1 / 1890    DESTEK 2 / 1880

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 109,90  DİRENÇ 2 / 110,30
DESTEK 1 / 106,25  DESTEK 2 / 104,70

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 103,32-108,98, ve kapanış 107,88 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 108,88. Direnç seviyeleri 109,90 ve 110,30, destek seviyeleri 106,25 ve 104,70.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0635     DİRENÇ 2 / 1,0715
 DESTEK 1 / 1,0600    DESTEK 2 / 1,0500

Paritenin işlem aralığı dün 1,0506-1,0630, ve kapanışı 1,0620 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0613. Direnç seviyeleri 1,0635 ve 1,0715, destek seviyeleri 1,0600 ve 1,0500.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13964-14268 olurken, kapanışı 14252 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,46 yukarıda. Direnç seviyeleri 14375 ve 14580, destek seviyeleri 14150
ve 14100. 

DİRENÇ 1 / 14375     DİRENÇ 2 / 14580
DESTEK 1 / 14150    DESTEK 2 / 14100



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2451-1,2637, ve kapanışı 1,2624 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2555. 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 14,7125-14,8445, ve kapanışı 14,7280 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.7665. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,7255.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,7255



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 37615-40016, kapanışı 39792 oldu. Bugün son işlem fiyatı 39661.
Direnç seviyeleri 40000 ve 41030, destek seviyeleri 39575 ve 39215. 

DİRENÇ 1 / 40000     DİRENÇ 2 / 41030
DESTEK 1 / 39575     DESTEK 2 / 39215



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.


