
ABD Başkanı Joe Biden, Nisan ayında yıllık enflasyonun ılımlı seyretmesinin umutlandırıcı
olmasına rağmen enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğu ifade etti.
St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in ısrarcı şekilde yüksek enflasyonu kontrol altına almak,
aşağı getirmek için faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini, ancak şu an için 75 baz puanlık bir
artırım beklemediğini söyledi. 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon yüksek kalmaya devam ettikçe Fed'in faiz oranlarını
artırmayı sürdüreceğini söyledi. Fed'in 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin şu anda temel
senaryosu içinde yer almadığını, böyle bir adım atılmasını düşük olasılık olarak gördüğünü belirten
Bostic, faiz oranları nötr seviyeye (nötr seviye şu an için %2-2,5 bandı olarak öngörülüyor) ulaşana
kadar 50 baz puanlık artırımlara destek vereceğini vurguladı. 
ABD federal hükûmeti, Nisan'da gelirlerin neredeyse ikiye katlanmasıyla 308 milyar dolarlık rekor
bütçe fazlası verdi.
Japonya, Sberbank ve Alfa Bank'ın mal varlıklarını dondurdu. Bunun yanında Japon vatandaş ve
şirketlerin Rusya'ya, kendilerine yüzde 10 ve üstü hisse sağlayacak yatırımları gerçekleştirmesi
yasaklandı.
Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna’da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı
onayladı.
Dallas Fed, geçen yıl hisse senedi ticareti konusundaki tartışmalar nedeniyle istifa eden eski
başkan Robert Kaplan’ın yerine Lorie Logan’ın geldiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç’e yaptığı ziyaret sırasında İsveç ile İngiltere arasında
ortak güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile İngiltere İsveç’in saldırıya uğraması durumunda
askeri yardım yapabilecek.
Çin'de gayrimenkul sektörünün en büyük dördüncü şirketi olan Sunac, dolar cinsi kupon ödemesini
yapamadı. Şirket diğer ödemelerinin yapılamayacağını da öngördü.
ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından kripto varlıklarda yaşanan
dalgalanma etkisini devam ettiriyor. Bitcoin 28 bin doların da altını test ederek Ocak 2021'den bu
yana en düşük seviyesini gördü.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük finansal teknoloji bankası Nubank, 53 milyon
müşterisinin Bitcoin ve Ethereum'a erişimlerine imkan verdi. 
Avrupa Birliği Komisyonu, stablecoinlerin resmi para birimlerinin yerine genele yaygın şekilde
kullanılabilir hale gelmelerinin önüne geçmeye hazırlanıyor.
Waves blockchain ağının stablecoin'i olan Neutrino USD (USDN) de 1 doların altına düştü.
Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerindeki artışın Ukrayna'daki
savaş nedeniyle yavaşlamasının ve bu yıl yüzde 4,2 artarak 630 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,90-%3,07 aralığında işlem gördü, kapanış %2,92 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,90.
Dolar endeksi dün 103,37-104,10 aralığında hareket etti, ve kapanışı 104,00 oldu. Bugün son
seviye 104,06.
Brent petrol dün 101,49-108,50 aralığında işlem gördü, kapanış 107,66 oldu. Bugün son işlem fiyatı
106,16.
Ethereum dün 2019-2450 aralığında işlem gördü, kapanış 2034 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1810.
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Avrupa borsaları güne pozitif modda başlamış olsa da gelen satışlarla günü sınırlı
kazançlarla kapattı. DAX 13605, FTSE 100 7261, CAC 40 6153’den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %2,05 aşağıda, FTSE 100 %1,51
aşağıda, Euro Stoxx 50 %2,30 aşağıda.

ABD'de dün yön tekrar aşağı döndü, Nasdaq endeksindeki kayıp dikkat çekti. Dow Jones
31931, S&P 500 3949, ve Nasdaq 12.019'dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,22 aşağıda, S&P 500 %0,20 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,22
aşağıda.

Asya borsalarında da tekrar kırmızılar hakim. Nikkei 225 %1,68 aşağıda ve 25774,
Shanghai %0,24 aşağıda ve 3051, Hang Seng %1,93 aşağıda ve 19442.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1832-1858, kapanışı 1852 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1852. Direnç
seviyeleri 1875 ve 1883, destek seviyeleri 1850 ve 1836.

    DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1883
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1836

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 104,50  DİRENÇ 2 / 105,15
DESTEK 1 / 100,50  DESTEK 2 / 99,60

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 98,26-106,51, ve kapanış 105,68 oldu. Bugün son işlem fiyatı
104,10. Direnç seviyeleri 104,50 ve 105,15, destek seviyeleri 100,50 ve 99,60.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0620
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0470

Paritenin işlem aralığı dün 1,0501-1,0577, ve kapanışı 1,0512 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0513. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0620, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0470.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13505-13875 olurken, kapanışı 13605 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %2,05 aşağıda. Direnç seviyeleri 13760 ve 13930, destek seviyeleri 13560
ve 13460. 

DİRENÇ 1 / 13760     DİRENÇ 2 / 13930
DESTEK 1 / 13560    DESTEK 2 / 13460



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2237-1,2400, ve kapanışı 1,2247 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2209. Direnç seviyeleri 1,2250 ve 1,2325, destek seviyeleri 1,2195 ve 1,2130.

DİRENÇ 1 / 1,2250     DİRENÇ 2 / 1,2325
DESTEK 1 / 1,2195    DESTEK 2 / 1,2130

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,2470-15,3824, ve kapanışı 15,3207 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.3115. Direnç seviyeleri 15,3790 ve 15,4890, destek seviyeleri 15,2000 ve 15,0900.

DİRENÇ 1 / 15,3790     DİRENÇ 2 / 15,4890
DESTEK 1 / 15,2000    DESTEK 2 / 15,0900



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 28228-32118, kapanışı 28403 oldu. Bugün son işlem fiyatı 26918.
Direnç seviyeleri 28800 ve 29300, destek seviyeleri 25900 ve 24300. 

DİRENÇ 1 / 28800     DİRENÇ 2 / 29300
DESTEK 1 / 25900     DESTEK 2 / 24300



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.


