
Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın saat 20:00'de ve ABD Merkez Bankası (Fed)
Başkanı Powell'ın saat 21:00'de yapacağı konuşmalar dikkatle takip edilecek ve piyasalara yön verecek.
New York Fed Başkanı John Williams yaptığı açıklamada daha sıkı para politikasının finansal piyasalarda
likidite koşullarını kötüleştirmesinin beklenebileceğini ve Fed'in önümüzdeki her iki toplantıda da 50 baz
puanlık faiz artışları yapmasını desteklediğini belirtti.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve sanayi ürünlerindeki arz kesintilerine
karşı yakın iş birliği yapmak konusunda anlaştı.
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde
uzlaşma sağlayamadı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son haftalarda finansal
piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı
yaşandığına işaret ederek, bu durumun, yeni bir mali krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda
fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, "Buğday, ayçiçeği yağı ve diğer gıda ürünlerini üretme
kabiliyetine bağlı olarak, tedariklerinde zorluk yaşanırsa sonbaharda ek yasaklar görebiliriz” değerlendirmesini
yaptı.
Goldman Sachs'ın küresel FX ve EM strateji bölümü eş başkanı Zach Pandl, bir resesyonun belirmeye
başladığı dönemlerde yaşanan tipik bir hareket olarak ABD dolarının güçlendiğini belirtti. Tarihsel verilerin
ekonomik daralma dönemlerinde ABD doları için daha karışık bir performansa işaret ettiklerini belirten Pandl,
şu anda ABD dolarının yüzde 18 civarında "aşırı değerli" olduğunu belirtti. 
Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ekonomisinin "büyük olasılıkla" bir resesyonda olduğunu belirtti ve şirketleri
maliyet ve nakit akışlarını izlemeleri konusunda uyardı. "Bunlar geçecek ve sonrasında yeniden büyüme
zamanları olacak" diye konuşan Musk, içinde bulunulan zor zamanların 12-18 ay devam edebileceğini ifade
etti. 
Rusya Merkez Bankası yılın ilk dört ayında cari fazlanın üç kattan fazla artarak 95,8 milyar dolara ulaştığını
açıkladı.
Amerikan Ticaret Odası Başkanı Michael Hart, Çin'in uyguladığı sıkı Covid-19 kontrollerinin yabancı
yatırımların Çin'e gelişine yıllarca zarar vereceğini savundu. 
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya, Banka'nın para politikasını sadece fiyatları
yükseltme amacı ile yönlendirmediğini, şirket karları, ücretler ve istihdamda da büyüme hedeflediğini söyledi. 
Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter satın almasında ana pürüzlerden biri olan spam hesaplarla ilgili Twitter
CEO'sundan açıklama geldi. Twitter CEO'su Parag Agrawal, şirketin spam hesaplarla mücadele kabiliyetinin
iyi olduğunu belirterek şirketin bu hesaplarla mücadelesini savundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele
alınması gerekir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili “Pazartesi
günü Türkiye’ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar. Her şeyden
önce Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya girmelerine biz
’evet’ demeyiz" dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,85-%2,95 aralığında işlem gördü, kapanış %2,88 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,92.
Dolar endeksi dün 104,13-104,64 aralığında hareket etti, ve kapanışı 104,18 oldu. Bugün son seviye 104,12.
Brent petrol dün 109,12-115,09 aralığında işlem gördü, kapanış 114,19 oldu. Bugün son işlem fiyatı 113,98.
Ethereum dün 1975-2160 aralığında işlem gördü, kapanış 2032 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2071.
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Avrupa borsalarında dün karışık kapanışlar yaşandı. DAX 13996, FTSE 100 7458, CAC
40 6363’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,85 yukarıda,
FTSE 100 %0,42 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,82 yukarıda.

ABD'de dün Dow Jones endeksi pozitif ayrıştı. Dow Jones 32192, S&P 500 4003, ve
Nasdaq 12233'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,27
yukarıda, S&P 500 %0,40 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,64 yukarıda.

Asya borsalarında endeksler yeşil bölgede işlem görüyor. Nikkei 225 %0,45 yukarıda ve
26667, Shanghai %0,38 yukarıda ve 3085, Hang Seng %2,41 yukarıda ve 20431.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1786-1826, kapanışı 1823 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1825. Direnç
seviyeleri 1830 ve 1836, destek seviyeleri 1819 ve 1800.

    DİRENÇ 1 / 1830    DİRENÇ 2 / 1836
    DESTEK 1 / 1819    DESTEK 2 / 1800

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 113,90  DİRENÇ 2 / 116,60
DESTEK 1 / 111,70  DESTEK 2 / 109,90

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 108,09-114,81, ve kapanış 113,83 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 113,62. Direnç seviyeleri 113,90 ve 116,60, destek seviyeleri 111,70 ve 109,90.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0470     DİRENÇ 2 / 1,0485
 DESTEK 1 / 1,0420    DESTEK 2 / 1,0350

Paritenin işlem aralığı dün 1,0389-1,0442, ve kapanışı 1,0434 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0444. Direnç seviyeleri 1,0470 ve 1,0485, destek seviyeleri 1,0420 ve 1,0350.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13856-14129 olurken, kapanışı 13996 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,85 yukarıda. Direnç seviyeleri 14055 ve 14200, destek seviyeleri 13920
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14055     DİRENÇ 2 / 14200
DESTEK 1 / 13920    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2217-1,2329, ve kapanışı 1,2316 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2341. Direnç seviyeleri 1,2400 ve 1,2455, destek seviyeleri 1,2325 ve 1,2250.

DİRENÇ 1 / 1,2400     DİRENÇ 2 / 1,2455
DESTEK 1 / 1,2325    DESTEK 2 / 1,2250

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,4731-15,6625, ve kapanışı 15,5471 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.6329. Direnç seviyeleri 15,6625 ve 15,7000, destek seviyeleri 15,5715 ve 15,5290.

DİRENÇ 1 / 15,6625     DİRENÇ 2 / 15,7000
DESTEK 1 / 15,5715    DESTEK 2 / 15,5290



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29052-31394, kapanışı 29895 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30335.
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



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.


