
Fed Başkanı Jerome Powell, verdiği röportajda, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunu kontrol altına
alacak araçlara sahip olduklarını söyledi. Powell, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme sürecinin biraz sancılı
olacağını belirterek, yüksek enflasyonla mücadele etmemenin ve yerleşmesine izin vermenin daha acı verici
olduğunu aktardı. Yüksek enflasyona izin vermenin çok daha derin bir gerileme anlamına geleceğini anlatan
Powell, para politikası yapmak için çok zorlu bir ortam olduğunu düşündüğünü aktardı. Powell, Fed'in yumuşak
bir iniş yapıp yapamayacağının Fed'in kontrolünde olmayan faktörlere de bağlı olduğunu vurguladı. 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in resesyona neden olmadan enflasyonu aşağı getirebileceğine
inandığını, çünkü ABD'nin güçlü bir iş gücü piyasasına ve hane halkı bilançolarına sahip olduğunu söyledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ortaya koyduğu şekilde gelecek FOMC
toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına destek vereceğini söyledi. 
ABD Senatosu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına ikinci dönem için aday gösterilen Jerome Powell'a
onay verdi. Powell'ın 4 yıllık ikinci bir dönem için Fed başkanlığına adaylığı 19'a karşı 80 oyla onaylandı.
ABD ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen ABD-
ASEAN Özel Zirvesi için bir araya geldi. Beyaz Saray, söz konusu zirve kapsamında ABD ile ASEAN üyesi
ülkeler arasında özellikle iklim, kalkınma, eğitim, denizcilik alanında iş birliği ve küresel sağlık güvenliği
konularının ele alınacağını açıkladı.
G7 Dışişleri Bakanları, Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletinde bir araya geldi. Toplantının ana gündem
maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğu belirtildi.
ABD'de mortgage oranları, yüzde 5,3'ü görerek 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine gelirken uzmanlar
alıcıların bir kısmının piyasanın dışında kaldığını kalan kesimin ise maliyetler daha fazla artmadan satın alma
baskısı altında olduğunu belirtiyor.
Altın, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verilerinin Fed'in hızlı faiz artış politikasını destekleyeceği
düşüncesiyle dün yüzde 1,7 değer kaybederken son iki ayın en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor.
Piyasalardaki risk algısının bozulması ve sabitcoinlerde yaşanan gelişmelerle fırtına yaşanan kripto para
piyasalarında sular biraz da olsa duruldu. Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken, diğer kripto varlıklar
da fiyatlarda toparlanma izlendi.
ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'in üyelerinden Nester Peirce, kripto stabilcoinler
konusunda daha sıkı kuralların hazırlanma zamanının yaklaştığını söyledi. 
Dünya Bankası, enerji dönüşümüyle metallere olan talebin gelecek yıllarda artmasının ve bunun da metal
fiyatlarını yükseltmesinin beklendiğini bildirdi.
Fed'in sıkılaşma hamlesini takiben Meksika Merkez Bankası ve Peru Merkez Bankası faiz artışı kararı aldı.
Peru Merkez Bankası politika faizini 13 yılın zirvesine çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı
merkez bankalarının varlıklarının haczedilemeyeceği düzenlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara
göre; konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Kararın, bir
ay sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı. Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya
karşılığı Döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da
Türk vatandaşlığı verilebileceği aktarıldı. Kararın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi.
Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, 2022 Mayıs ayı için endeks gözden geçirmesinde
Türkiye'ye ilişkin endekslerinde de revizyona gitti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,81-%2,90 aralığında işlem gördü, kapanış %2,85 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,89.
Dolar endeksi dün 103,87-104,92 aralığında hareket etti, ve kapanışı 104,74 oldu. Bugün son seviye 104,65.
Brent petrol dün 101,86-108,93 aralığında işlem gördü, kapanış 108,25 oldu. Bugün son işlem fiyatı 109,54.
Ethereum dün 1701-2183 aralığında işlem gördü, kapanış 1924 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2127.
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Avrupa borsaları dün DAX önderliğinde yükselirken İngiltere negatif ayrıştı. DAX 13709,
FTSE 100 7199, CAC 40 6183’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %1,11 yukarıda, FTSE 100 %0,97 yukarıda, Euro Stoxx 50 %1,17 yukarıda.

ABD'de endekslerdeki kayıplar dün de devam etti, gün sonunda gelen alımlar dikkat
çekti.. Dow Jones 31587, S&P 500 3911, ve Nasdaq 11,867'den kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,89 yukarıda, S&P 500 %1,10 yukarıda ve
Nasdaq 100 %1,57 yukarıda.

Asya borsaları bugün kuvvetli tepki alımlarıyla  yönünü yukarı çevirdi. Nikkei 225 %2,53
yukarıda ve 26401, Shanghai %0,54 yukarıda ve 3071, Hang Seng %2,08 yukarıda ve
19782.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1821-1858, kapanışı 1821 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1826. Direnç
seviyeleri 1830 ve 1836, destek seviyeleri 1818 ve 1800.

    DİRENÇ 1 / 1830    DİRENÇ 2 / 1836
    DESTEK 1 / 1818    DESTEK 2 / 1800

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 109,90  DİRENÇ 2 / 111,70
DESTEK 1 / 106,25  DESTEK 2 / 105,20

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,71-107,38, ve kapanış 106,77 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 108,02. Direnç seviyeleri 109,90 ve 111,70, destek seviyeleri 106,25 ve 105,20.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0420     DİRENÇ 2 / 1,0470
 DESTEK 1 / 1,0350    DESTEK 2 / 1,0310

Paritenin işlem aralığı dün 1,0354-1,0529, ve kapanışı 1,0379 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0394. Direnç seviyeleri 1,0420 ve 1,0470, destek seviyeleri 1,0350 ve 1,0310.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13472-13804 olurken, kapanışı 13709 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %1,11 yukarıda. Direnç seviyeleri 13925 ve 14025, destek seviyeleri 13760
ve 13560. 

DİRENÇ 1 / 13925     DİRENÇ 2 / 14025
DESTEK 1 / 13760    DESTEK 2 / 13560



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2164-1,2252, ve kapanışı 1,2198 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2219. 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 15,2723-15,4087, ve kapanışı 15,3829 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.4231. Direnç seviyeleri 15,4840 ve 15,6050, destek seviyeleri 15,3790 ve 15,3370.

DİRENÇ 1 / 15,4840     DİRENÇ 2 / 15,6050
DESTEK 1 / 15,3790    DESTEK 2 / 15,3370



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 25404-30055, kapanışı 28528 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30939.
Direnç seviyeleri 31000 ve 32950, destek seviyeleri 30000 ve 29300. 

DİRENÇ 1 / 31000     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.


