
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam
edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket
etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. Bankanın, son toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına gittiğini ve
devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini aktaran Powell, gelecek iki toplantıda da 50 baz
puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu kaydetti.
Fed St. Louis Başkanı James Bullard, Avrupa ve Çin kaynaklı risklere rağmen Fed'in enflasyonu soğutmak için iyi
bir planı olduğunu kaydetti. Bullard ekonomi tekrar rayına oturma sürecinde piyasalarda dalgalanmalar ve
bozulmalar görülebileceğine dikkat çekti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in arzdaki darboğaz aşılana kadar faiz oranlarını artırmaya ihtiyacı
olacağını söyledi. Fed'in ABD ekonomisini yeniden dengeye getirmek için gereken ne ise yapacağı sözünü veren
Kashkari, faiz oranının yıl sonuna kadar en azından nötr seviyeye yükseleceğini ifade etti.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in Temmuz veya Eylül'e kadar daha küçük faiz artırımları ile gitmesini
desteklediğini söyledi. Evans, daha küçük faiz artırımları ile ilerlemesinin faizler nötr seviyeye ve büyük olasılıkla
daha ötesine giderken enflasyonun ve iş gücü piyasasının durumunu değerlendirme konusunda Fed'e zaman
sağlayacağını savundu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere
sürecinin askıya alındığını söyledi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın müttefiklerini Ukrayna'ya yapılan mali desteği arttırmaya çağırdı.
Yellen, şimdiye kadar açıklanan yardımların Ukrayna'nın kısa vadeli ihtiyaçlarını gidermeye yetmeyeceğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya
çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.
ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarına yeniden başlamaları konusunda
yetki verdiği belirtildi.
Kapanma tedbirlerinin etkili olduğu Çin'de konut fiyatları Nisan ayında da geriledi. Böylelikle ülkede konut
fiyatlarında düşüş süreci 8. ayına girdi. Nisan ayında yaşanan düşüş son 5 ayın en sert düşüşü oldu.
Apple, Covid-19 vakalarında yaşanan yeni artışlar sebebiyle çalışanlarının haftada üç gün ofise gelmesi kuralını
erteledi. Edinilen bilgiye göre şirket 23 Mayıs'ta uygulanması beklenen planı süresiz olarak erteledi ve bu konuda
çalışanlarını bilgilendirdi.
Tesla CEO'su Elon Musk, yatırım yaptığı ve tamamını satın alma teklifi verdiği Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik
endişelerinin giderilmesi için ABD'nin sermaye piyasası denetim, gözetim kurumu SEC'e başvurdu.
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Japon Renesas, Japonya'daki çip fabrikasını modernize edip
yeniden açma kararı aldı. Modernizasyon kapsamında üretim hacminin iki katına çıkarılması öngörülürken yaklaşık
700 milyon dolar yatırım yapılacak olan fabrika 2024'te yeniden hizmete açılacak.
Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ülke
ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,8 daralması yönündeydi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "NATO üyesi olarak "Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" dedi. Finlandiya
ile birlikte Çarşamba günü NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklayan Andersson. İsveç'in terörizmin her türlüsüne
karşı mücadeleyi desteklediğini söyledi.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan
Halkbank, daha önce İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nin aldığı kararı temyiz etmek için ABD Anayasa
Mahkemesi’ne başvurdu.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,88-%2,99 aralığında işlem gördü, kapanış %2,899 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,98.
Dolar endeksi dün 103,22-104,23 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,29 oldu. Bugün son seviye 103,36.
Brent petrol dün 111,33-115,99 aralığında işlem gördü, kapanış 112,73 oldu. Bugün son işlem fiyatı 112,79.
Ethereum dün 2004-2118 aralığında işlem gördü, kapanış 2050 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2044.
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Avrupa borsaları bir günlük nispeten yatay hareketin ardından dün yönünü tekrar yukarı
çevirdi. DAX 14236, FTSE 100 7532, CAC 40 6452’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli
işlemler piyasasında DAX %0,21 yukarıda, FTSE 100 %0,08 yukarıda, Euro Stoxx 50
%0,21 yukarıda.

ABD'de dün kuvvetli yükselişler yaşandı. Dow Jones 32688, S&P 500 4093, ve Nasdaq
12527'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,17
aşağıda, S&P 500 %0,25 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,47 aşağıda.

Asya borsalarında yön aşağı, Japonya pozitif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,73 yukarıda ve
26854, Shanghai %0,22 aşağıda ve 3086, Hang Seng %0,39 aşağıda ve 20523.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1812-1836, kapanışı 1814 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1810. Direnç
seviyeleri 1820 ve 1830, destek seviyeleri 1800 ve 1785.

    DİRENÇ 1 / 1820    DİRENÇ 2 / 1830
    DESTEK 1 / 1800    DESTEK 2 / 1785

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 114,50  DİRENÇ 2 / 116,60
DESTEK 1 / 111,70  DESTEK 2 / 109,90

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 111,21-115,53, ve kapanış 113,04 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 113,10. Direnç seviyeleri 114,50 ve 116,60, destek seviyeleri 111,70 ve 109,90.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0560     DİRENÇ 2 / 1,0600
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0485

Paritenin işlem aralığı dün 1,0428-1,0555, ve kapanışı 1,0546 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0538. Direnç seviyeleri 1,0560 ve 1,0600, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0485.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13985-14238 olurken, kapanışı 14236 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,21 yukarıda. Direnç seviyeleri 14210 ve 14320, destek seviyeleri 14090
ve 13920. 

DİRENÇ 1 / 14210     DİRENÇ 2 / 14320
DESTEK 1 / 14090    DESTEK 2 / 13920



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2313-1,2498, ve kapanışı 1,2490 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2487. Direnç seviyeleri 1,2485 ve 1,2530, destek seviyeleri 1,2455 ve 1,2400.

DİRENÇ 1 / 1,2485     DİRENÇ 2 / 1,2530
DESTEK 1 / 1,2455    DESTEK 2 / 1,2400

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,5444-15,9168, ve kapanışı 15,8970 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.8294. Direnç seviyeleri 16,0000 ve 16,2330, destek seviyeleri 15,7780 ve 15,6090.

DİRENÇ 1 / 16,0000     DİRENÇ 2 / 16,2330
DESTEK 1 / 15,7780    DESTEK 2 / 15,6090



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29401-30730, kapanışı 30064 oldu. Bugün son işlem fiyatı 29971.
Direnç seviyeleri 30000 ve 31000, destek seviyeleri 29300 ve 28880. 

DİRENÇ 1 / 30000     DİRENÇ 2 / 31000
DESTEK 1 / 29300     DESTEK 2 / 28880



EKONOMİK TAKVİM



EKONOMİK TAKVİM
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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.


