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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ – 23.05.2021 

Gündem ve Piyasalara Bakış 

• Asya turuna devam eden ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketini 

imzaladı. Eylül ayına kadar Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan yardım paketi kapsamında ABD, 20 

milyar dolarlık askeri yardım yapacak. ABD, Ukrayna'ya genel ekonomik destek için 8 milyar dolar, 

ülke tarımının çöküşünden kaynaklanabilecek küresel gıda kıtlığına karşı 5 milyar dolar ve 

mültecilere yardım için 1 milyar dolar destek verecek. 

• St Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz artırımlarının önde yüklemeli olması gerektiğini söyledi. 

Fox Business Network'e konuşan Bullard, "Faiz artırımlarını ne kadar önden yüklemeli yapabilirsek, 

enflasyonu ve enflasyon bekleyişlerini o kadar iyi kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı. Bullard, 

Fed'in enflasyonu daha çabuk şekilde kontrol altına alabilmek için bu yıl faizleri yüzde 3,5'e kadar 

yükseltebileceğini de belirtti. 

• Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Brian Deese, yüksek enflasyona rağmen, ABD'nin "modern 

tarihin en güçlü ekonomik toparlanmasından" daha istikrarlı ve dayanıklı büyüme dönemine doğru 

geçmekte olduğunu söyledi. 

• ABD'de Vistage Worldwide tarafından Wall Street Journal için yapılan anket küçük işletmelerin 

ekonomiye olan güvenlerinin Mayıs ayında azaldığını gösterdi. 

• Pandemi nedeniyle 2 yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos 

kasabasında 22 Mayıs'ta başladı,  bu sene diğer senelerden farklı olarak Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasından bu yana Rusya ilk kez Davos'da olmayacak. Financial Times, Dünya Ekonomik 

Forumu'nun Davos toplantılarının ilk gününde yöneticiler ve yatırımcıların 30 yıldır devam eden 

küreselleşme döneminin terse dönmesi riskini ön plana çıkardıklarını vurguladı. 

• Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, zayıf euronun Avrupa'da enflasyonu daha yukarı 

itebileceği ve Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranlarını artırmaya cesaretlendirebileceğini söyledi. 

• Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya’ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi. 

• Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vadesi gelen eurobond ödemesi için dolar 

ve euro cinsinden ödeme yapıldığı belirtildi. 

• Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne 

yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna’nın AB’ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği 

konusunda uyardı. 

• İngiltere'de gayrimenkul portalı Rightmove tarafından derlenen veriler konut fiyatlarının Mayıs ayında 

yeni bir zirve yaptığı gösterdi. 

• Çin yönetimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun yeni 

üyelerle genişletilmesi çağrısında bulundu. 

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kriptoparaların "değersiz" olduklarını öne sürdü 

ve insanların yaşamları boyunca biriktirdikleri ile kriptoparalarda spekülatif hareketlerde bulunmaktan 

uzaklaştıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. 

• Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, ABD firmalarıyla ileri teknoloji alanındaki iş birliğini 

güçlendirmek için 2025'e kadar bu ülkeye 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. 

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO 

Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

Toplantıda, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik çekinceleri, Ukrayna-Rusya 

savaşında, iç ve dış güvenlik konuları ele alınacak. Ekonomi başlığında ise emekliler ve kamu 

çalışanların özlük haklarına ilişkin olası düzenleme, fahiş kira artışları ve enflasyon öne çıkıyor. 

• ABD 10 yıllık tahvil faizi Cuma günü %2,77-%2,88 aralığında işlem gördü, kapanış %2,78 oldu. 

Bugün son seviye %2,82. 

• Dolar endeksi Cuma günü 102,77-103,26 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,02 oldu. Bugün 

son seviye 102,72. 

• Brent petrol Cuma günü 110,71-113,43 aralığında işlem gördü, kapanış 112,87 oldu. Bugün son 

işlemler 113,53’den gerçekleşiyor.  

• Ethereum dün 1.963-2.034 aralığında işlem gördü, kapanış 2.005 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2.031. 
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Hisse Senedi Piyasaları 

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü pozitif bölgede tamamladı. DAX 14026, FTSE 100 

7397 ve CAC 50 6301’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,81 

yukarıda, FTSE 100 %0,67 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,74 yukarıda. 

Cuma günü ABD’de endeksler güne sert satışlarla başladıktan sonra gelen alımlarla toparladı. 

Dow Jones 31278, S&P 500 3904, ve Nasdaq 11.833’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli 

işlemler piyasasında Dow Jones %0,66 yukarıda, S&P 500 %0,89 yukarıda, ve Nasdaq %1,10 

yukarıda. 

Asya borsaları yeni haftaya karışık performanslarla başladı. Nikkei 225 %0,66 yukarıda ve 

26915, Shanghai %0,17 aşağıda ve 3.141, Hang Seng %1,62 aşağıda ve 20382. 

 

Kriptopara Piyasası 
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XAU/USD 

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1832-1849, kapanışı 1846 oldu. Bugün son işlem 

fiyatı 1854. Direnç seviyeleri 1856 ve 1875, destek  seviyeleri 1838 ve 1830. 

DİRENÇ 1 / 1856     DİRENÇ 2 / 1875 

DESTEK 1 / 1838     DESTEK 2 / 1830 

 

 

 

HAM PETROL - WTI 

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 110,22-113,26, ve kapanış 112,46 oldu. 

Bugün son işlem fiyatı 112,87. Direnç seviyeleri 115,50 ve 116,60, destek seviyeleri 

111,70 ve 109,90. 

DİRENÇ 1 / 115,50  DİRENÇ 2 / 116,60 

DESTEK 1 / 111,70  DESTEK 2 / 109,90 
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DAX 

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 13845-14150 olurken, kapanışı 14026 oldu. Vadeli 

işlem piyasasında %0,81 yukarıda. Direnç seviyeleri 14120 ve 14235, destek 

seviyeleri 13885 ve 13760.  

                                  DİRENÇ 1 / 14120     DİRENÇ 2 / 14235 

DESTEK 1 / 13885    DESTEK 2 / 13760 

 

 

 

EUR/USD 

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0532-1,0599, ve kapanışı 1,0560 oldu. Bugün son 

işlem fiyatı 1,0591. Direnç seviyeleri 1,0595 ve 1,0640, destek seviyeleri 1,0525 ve 

1,0480. 

DİRENÇ 1 / 1,0595  DİRENÇ 2 / 1,0640 

DESTEK 1 / 1,0525  DESTEK 2 / 1,0480 
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USD/TRY 

Paritenin Cuma günü işlem aralığı 15,8614-15,9841, ve kapanışı 15,9166 oldu. Bugün 

son işlem fiyatı 15,9452. Direnç seviyeleri 16,0000 ve 16,1180, destek seviyeleri 

15,8860 ve 15,8595. 

DİRENÇ 1 / 16,0000      DİRENÇ 2 / 16,1180 

DESTEK 1 / 15,8860     DESTEK 2 / 15,8595 

 

 

BTC/USD 

Bitcoin’in dün işlem aralığı 29207-30258, kapanışı 29898 oldu. Bugün son işlem fiyatı 

30184. Direnç seviyeleri 31000 ve 31450, destek seviyeleri 30000 ve 29300.  

DİRENÇ 1 / 31000      DİRENÇ 2 / 31450 

DESTEK 1 / 30000      DESTEK 2 / 29300 

 

• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki 

değerleri ifade etmektedir. 
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EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 
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