
ABD Merkez Bankası (Fed), Finansal İstikrar Raporu'nda Ukrayna'daki savaş ve yüksek
enflasyonun finansal sisteme yönelik başlıca riskler oluşturduğunu bildirdi. Raporda, bu
doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar
yaşandığı vurgulandı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD finansal sisteminin hisse senedi piyasasındaki satışa
ve bazı varlıkların değerlemelerinin tarihi değerlerle karşılaştırıldığında yüksek olmasına
rağmen "düzgün şekilde" çalışmakta olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri
teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması
Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı imzaladı.
Avrupa Birliği (AB) ile Macaristan, Rusya'ya petrol yaptırımı konusunda görüşmeyi sürdürüyor.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "AB Komisyonu Başkanı ile
Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili Budapeşte'de gerçekleştirilen görüşmede kısmi
ve küçük bir ilerleme sağlandı." dedi.
Almanya'nın Ekonomi Uzmanları Konseyi üyesi Achim Truger, Rus doğal gazının Almanya'ya
akışının durması halinde, Alman ekonomisinin derin bir resesyon ile karşı karşıya kalacağını
savundu. 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rus oligarkların dondurulan varlıklarına el
konulmasını ve Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını istedi.
Kripto para birimi Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artması
sebebiyle Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin doların altına indi.
Bitcoin değer kaybetmeye devam ederken, en çok Bitcoin'e sahip şirket olan MicroStrategy son
yıllardaki en büyük kaybı yaşadı.
Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador 500 Bitcoin daha satın
aldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada,
“Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı
konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2
milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli
konut kredisi sağlıyoruz.” dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %3,02-%3,20 aralığında işlem gördü, kapanış %3,04 oldu.
bugün son işlem seviyesi %3,05.
Dolar endeksi dün 103,39-104,18 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,75 oldu. Bugün son
seviye 103,56.
Brent petrol dün 105,22-113,49 aralığında işlem gördü, kapanış 105,30 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 105,33.
Ethereum dün 2222-2555 aralığında işlem gördü, kapanış 2289 oldu. Bugün son işlem fiyatı
2364.
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Avrupa borsaları arka arkaya üçüncü günde de kuvvetli kayıplar yaşadı. DAX 13400,
FTSE 100 7211, CAC 40 6072’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,38 yukarıda, FTSE 100 %0,25 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,29 yukarıda.

ABD'de de sert düşüş serisi üç güne çıktı. Dow Jones 32269, S&P 500 3994, ve Nasdaq
12.207'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,51
yukarıda, S&P 500 %0,70 yukarıda ve Nasdaq 100 %1,20 yukarıda.

Asya borsalarında da aşağı yönlü hareketler hakim, Çin Çin pozitif ayrışmaya devam
ediyor. Nikkei 225 %0,50 aşağıda ve 26187, Shanghai %0,67 yukarıda ve 3024, Hang
Seng %2,40 aşağıda ve 19521.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1851-1885, kapanışı 1853 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1863. Direnç
seviyeleri 1882 ve 1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1882    DİRENÇ 2 / 1890
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 104,40  DİRENÇ 2 / 105,35
DESTEK 1 / 100,50  DESTEK 2 / 99,40

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,28-110,56, ve kapanış 102,51 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 102,56. Direnç seviyeleri 104,40 ve 105,35, destek seviyeleri 100,50 ve 99,40.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0625
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0470

Paritenin işlem aralığı dün 1,0495-1,0592, ve kapanışı 1,0559 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0575. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0625, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0470.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13342-13694 olurken, kapanışı 13400 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,38 yukarıda. Direnç seviyeleri 13560 ve 13760, destek seviyeleri 13460
ve 13300. 

DİRENÇ 1 / 13560     DİRENÇ 2 / 13760
DESTEK 1 / 13460    DESTEK 2 / 13300



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2260-1,2406, ve kapanışı 1,2330 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2370. Direnç seviyeleri 1,2410 ve 1,2500, destek seviyeleri 1,2325 ve 1,2250.

DİRENÇ 1 / 1,2410     DİRENÇ 2 / 1,2500
DESTEK 1 / 1,2325    DESTEK 2 / 1,2250

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,9403-15,1283, ve kapanışı 15,0802 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.1134. Direnç seviyeleri 15,2000 ve 15,3000, destek seviyeleri 15,0000 ve 14,8750.

DİRENÇ 1 / 15,2000     DİRENÇ 2 / 15,3000
DESTEK 1 / 15,0000    DESTEK 2 / 14,8750



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 30321-34458, kapanışı 30939 oldu. Bugün son işlem fiyatı 31397.
Direnç seviyeleri 32100 ve 32950, destek seviyeleri 30000 ve 29300. 

DİRENÇ 1 / 32100     DİRENÇ 2 / 32950
DESTEK 1 / 30000     DESTEK 2 / 29300



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.


