
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler
Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onayladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'yı sadece Ukraynalılar için değil, aynı zamanda dünya
çapında milyonlarca insan için "rehin" malzemeleri tutarak Ukrayna'da yiyecekleri bir silah olarak
kullanmakla suçladı.
Çin'de 5 yıllık kredi ana faiz oranı 15 baz puan düşüşle yüzde 4,45 seviyesine indirildi. 1 yıllık kredi
ana faiz oranı ise yüzde 3,7 seviyesinde tutuldu.
Reuters'ın ekonomistlerin görüşleriyle gerçekleştirdiği bir ankete göre, Fed bu yılın sonuna kadar
faiz oranlarını sadece bir ay önce tahmin edilenden daha yüksek bir seviyeye yükseltecek ve
gündemde  olan resesyon risklerini canlı tutacak.
Avrupa Birliği kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğalgaz depolarının gelecek kışa kadar en az
yüzde 80 oranında doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.
Petrol fiyatları geçen üç haftada olduğu gibi bu haftayı da artışla kapatmaya hazırlanıyor. Bu durum
Şubat ortasından bu yana petrolde en uzun yükseliş serisinin yaşandığına işaret ediyor.
Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarının tekrar
serbest bırakıldığını bildirdi.
ABD'de konut fiyatları Nisan'da rekor seviyeye ulaştı. ABD'de ikinci el konut satışları, Nisan'da
aylık yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, medyan konut
fiyatları 391 bin 200 dolarla rekor seviyeye çıktı.
Yaşam maliyeti krizi ekonomik görünüme olan güveni ortak en düşük seviyeye ittiğinden,
İngiltere'de hane halkları üzerinde kötümserlik benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Pazar
araştırma şirketi GfK, 1974 yılına dayanan tüketici moral göstergesinin Nisan ayındaki -38
seviyesinden Mayıs ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan -40'a ulaştığını açıkladı.
Reuters'in anketine katılan ekonomistler -39 bekliyorlardı.
Hindistan, ticaret ve hükümet kaynaklarının yaptığı açıklamada, tahıl ihracatının ani bir şekilde
yasaklanmasının bayilerin kargo yüklemesini engellemesinin ardından tüccarların limanlarda
bekleyen buğdaylarının bir kısmını  göndermelerine izin vermeyi düşünüyor.
Twitter yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili bazı yanıltıcı içeriklerin önüne uyarı
bildirimleri yerleştirmeye başlayacağını ve insani yardım grupları veya diğer güvenilir kaynaklar
tarafından çürütülen iddiaların yayılmasını sınırlayacağını ifade etti.
Garanti Bankası, fii l i dolaşım oranının BBVA'nın satın almasıyla yüzde 15'in altına gerilemesinin
ardından MSCI Global Standard Endeksi'nden çıkarıldı.
Japonya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık %2,1'e yükseldi, beklenti %2,1, önceki
%0,8.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,77-%2,92 aralığında işlem gördü, kapanış %2,83 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,85.
Dolar endeksi dün 102,65-103,87 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,86 oldu. Bugün son
seviye 102,88.
Brent petrol dün 105,86-112,51 aralığında işlem gördü, kapanış 111,69 oldu. Bugün son işlem fiyatı
111,58.
Ethereum dün 1900-2037 aralığında işlem gördü, kapanış 2013 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2018.
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Avrupa borsaları gün sonunda gelen alımlarla günü sınırlı kayıplarla ve yatay tamamladı.
DAX 13901, FTSE 100 7322, CAC 40 6278’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %1,12 yukarıda, FTSE 100 %1,26 yukarıda, Euro Stoxx 50 %1,13
yukarıda.

ABD'de dün kayıplar sınırlı kaldı, Nasdaq pozitif kapattı. Dow Jones 31271, S&P 500
3904, ve Nasdaq 11899'dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow
Jones %0,60 yukarıda, S&P 500 %0,76 yukarıda ve Nasdaq 100 %1,00 yukarıda.

Asya borsalarında kuvvetli yükselişler yaşanıyor. Nikkei 225 %1,27 yukarıda ve 26737,
Shanghai %1,44 yukarıda ve 3141, Hang Seng %2,21 yukarıda ve 20565.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1810-1849, kapanışı 1842 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1844. Direnç
seviyeleri 1850 ve 1858, destek seviyeleri 1837 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1858
    DESTEK 1 / 1837    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 111,70  DİRENÇ 2 / 115,40
DESTEK 1 / 109,90  DESTEK 2 / 106,75

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 105,08-112,42, ve kapanış 111,48 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 111,31. Direnç seviyeleri 111,70 ve 115,40, destek seviyeleri 109,90 ve 106,75.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0640
 DESTEK 1 / 1,0535    DESTEK 2 / 1,0500

Paritenin işlem aralığı dün 1,0461-1,0607, ve kapanışı 1,0585 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0580. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0640, destek seviyeleri 1,0535 ve 1,0500.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13669-13973 olurken, kapanışı 13901 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %1,12 yukarıda. Direnç seviyeleri 14105 ve 14220, destek seviyeleri 13880
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14105     DİRENÇ 2 / 14220
DESTEK 1 / 13880    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2332-1,2524, ve kapanışı 1,2461 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2460. Direnç seviyeleri 1,2500 ve 1,2530, destek seviyeleri 1,2430 ve 1,2400.

DİRENÇ 1 / 1,2500     DİRENÇ 2 / 1,2530
DESTEK 1 / 1,2430    DESTEK 2 / 1,2400

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,8191-15,9770, ve kapanışı 15,8853 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.9559. Direnç seviyeleri 16,0000 ve 16,1180, destek seviyeleri 15,7780 ve 15,6090.

DİRENÇ 1 / 16,0000     DİRENÇ 2 / 16,1180
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 28611-30500, kapanışı 30232 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30062.
Direnç seviyeleri 31000 ve 32756, destek seviyeleri 30000 ve 29300. 

DİRENÇ 1 / 31000     DİRENÇ 2 / 32756
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.


