
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün Brüksel'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, savaşın Batı
Balkanlar'a etkileri ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım
paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.
Avrupa Birliği, gaz ithalatçılarına Rusya'dan yakıt alırken yaptırımların ihlalini önlemek için bir çözüm sunmaya ve
Vladimir Putin'in ruble cinsinden ödeme taleplerini etkin bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısının 3. gününde ele alınan Rusya-Ukrayna savaşı hakkında, "Rusya'nın saldırıları,
yakın tarihin en şiddetli gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturdu" ifadeleri kullanıldı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun henüz tepe yapmadığını ve Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde
artırma yolunda olduğunu söyledi. Gelecek 2 toplantıda Fed'in faiz oranlarını 50'şer baz puan artıracağını öngören
Mester, faiz artırım hızının Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında tartışılabileceğini vurguladı. 
Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı Lloyd Blankfein ABD'nin resesyona hazır olması gerektiğini söyledi.
Blankfein, Fed'in tarihi fiyat artışlarına karşı iyi karşılık verdiğini de belirtti.
Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin GSYH büyüme tahminlerini, finansal
piyasalardaki dalgalanmayı yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize ettiler. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler
tarafından hazırlanan raporda, ABD ekonomisi çini 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve
2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya çekildi.
Çin'in finans merkezi Şanghay'da devam eden salgın önlemlerinin 1 Haziran'da kaldırılması öngörülüyor.
Çin'de salgın önlemleri kapsamında birçok fabrikanın üretimini durdurmak, tüketicilerin de evde kalmak zorunda
kaldığı Nisan ayında sanayi üretimi ve perakende satışlarda sert daralma izlendi. Nisan ayında sanayi üretimi bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi. Beklenti sanayi üretiminde yüzde 0,5 artış kaydedilmesi
yönündeydi. Perakende satışlar ise aynı dönemde yüzde 11,1 düştü. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6,6'lık düşüş
olarak belirlenmişti.
Çin Merkez Bankası(PBOC), orta vadeli kredi kolaylığı faizini değiştirmedi. Son 4 toplantıdır faiz oranını
değiştirmeyen PBOC, 1 yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını yüzde 2,85 seviyesinde tuttu.
Çin'de Ocak-Nisan döneminde gayrimenkul yatırımları ve satışları azaldı. 
Hindistan buğday ihracatını yasakladı. İhracat yasağı ile yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40
artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor. Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama
kararı almasının ardından gösterge buğday vadelilerinde son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti.
Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski başkan yardımcılarından Hiroshi Nakaso, Japonya'nın büyüme potansiyelini
artırmanın BOJ'un politikasını normalleştirmesine yardım edeceğini savundu. 
Japonya'da toptan fiyatlar Ukrayna krizinin ve zayıf yenin enerji ve ham madde maliyetlerini yükseltmesinin etkisiyle
Nisan ayında rekor seviyede yükseldi.
Suudi Arabistan devi Aramco, net gelirini yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 21.7 milyar dolardan
yüzde 82 artırarak 39,5 milyar dolara yükseltti.
SoftBank Group, 2021 mali yılındaki 1,71 trilyon yen (13 milyar dolar) net zararıyla Japonya'da şimdiye kadar ikinci
en büyük net zarar kaydeden firma oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya
katılımını görüştüğünü ifade ederek, iki ülkenin üyeliği konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu
aktardı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili dile getirdiği endişeleri
üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim. Türkiye ile üyelik meselesinde nasıl hareket
edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim" dedi.
İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye heyet gönderecek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya’nın
NATO üyeliğine başvurusu hakkında, "Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım" dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %2,85-%2,94 aralığında işlem gördü, kapanış %2,92 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,90.
Dolar endeksi Cuma günü 104,46-105,00 aralığında hareket etti, ve kapanışı 104,46 oldu. Bugün son seviye 104,54.
Brent petrol Cuma günü 108,01-112,01 aralığında işlem gördü, kapanış 111,45 oldu. Bugün son işlem fiyatı 109,37.
Ethereum dün 1990-2131 aralığında işlem gördü, kapanış 2128 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2078.
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü kuvvetli yükselişlerle tamamladı. DAX 14045,
FTSE 100 7424, CAC 40 6367’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,23 aşağıda, FTSE 100 %0,52 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,60 aşağıda.

ABD'de art arda yaşanan sert kayıplardan sonra Cuma günü yön yukarıydı. Dow Jones
32154, S&P 500 4016, ve Nasdaq 12361'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,45 aşağıda, S&P 500 %0,56 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,64
aşağıda.

Asya borsaları haftaya aşağı yönlü başlarken Japonya pozitif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,49
yukarıda ve 26557, Shanghai %0,29 aşağıda ve 3075, Hang Seng %0,09 aşağıda ve
19881.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1799-1828, kapanışı 1811 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1807.
Direnç seviyeleri 1818 ve 1830, destek seviyeleri 1800 ve 1785.

    DİRENÇ 1 / 1818    DİRENÇ 2 / 1830
    DESTEK 1 / 1800    DESTEK 2 / 1785

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 109,90  DİRENÇ 2 / 111,70
DESTEK 1 / 106,25  DESTEK 2 / 105,15

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 106,29-110,79, ve kapanış 110,23 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 108,32. Direnç seviyeleri 109,90 ve 111,70, destek seviyeleri 106,25 ve 105,15.



EUR/USD

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

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0349-1,0419, ve kapanışı 1,0406 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0404. Direnç seviyeleri 1,0420 ve 1,0470, destek seviyeleri 1,0350 ve 1,0310.

DAX

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 13705-14062 olurken, kapanışı 14045 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,23 aşağıda. Direnç seviyeleri 14035 ve 14190, destek seviyeleri 13925
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14035     DİRENÇ 2 / 14190
DESTEK 1 / 13925    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,2155-1,2262, ve kapanışı 1,2262 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2242. 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 Cuma günü işlem aralığı 15,3674-15,4933, ve kapanışı 15,4651 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 15.4969. Direnç seviyeleri 15,5070 ve 15,5290, destek seviyeleri 15,4840 ve 15,4635.

DİRENÇ 1 / 15,5070     DİRENÇ 2 / 15,5290
DESTEK 1 / 15,4840    DESTEK 2 / 15,4635



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29331-31102, kapanışı 31006 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30420
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.


