
Bugün, Fed Başkanı Powell (19:20) ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın (21:00)
yapacağı konuşmalar dikkatle takip edilecek ve piyasalara yön verecek.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı
yapmasının ardından faiz artışı döngüsünü Eylül ayında durdurmasının makul olabileceğini belirtti.
Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in politika faiz oranının Ağustos ayına kadar yüzde 2
civarına yükseltmesini beklediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Japonya, Avustralya ve Hindistan liderleri ile yaptığı toplantıda
Ukrayna'daki krizin bölgesel değil küresel bir konu olduğunu söyledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına yasak
getirilmesi konusunda "günler içinde" bir anlaşmaya varmasını beklediğini belirtti.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Avrupa Birliği üyelerinin
ortaklaşa gaz alımına bu yıl başlama niyetinde olduklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın Batı ile yeniden bağlar kurulması tekliflerini ve
bunun gerekli olup olmadığını değerlendireceklerini, ancak böyle bir ihtiyaç olduğundan emin
olmadıkların söyledi.
ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Colorado Senatörü John Hickenlooper,
Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli olduğunu fakat olması gerektiği kadar başarılı olmadığını
söyledi.
S&P Global Başkan Yardımcısı ve Enerji Uzmanı Daniel Yergin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden
önce de bir enerji krizi olduğunu belirtti. Yergin, ABD-Çin arasındaki rekabetin ise gelecek yılların
en büyük jeopolitik sorunlarından biri olacağını vurguladı.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in
küresel barış için doğrudan karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, şirketlerin çoğunun yeşil
enerji baskıları nedeniyle petrol sektörüne yatırım yapmaktan korktuklarını, yatırım yetersizliğinin
dünyayı petrolde büyük bir arz daralması ile karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. 
Çin'de Covid önlemlerinin ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerinin ardından büyüme
tahminlerini aşağı yönlü revize eden kurumların arasına yenileri katılıyor. UBS ve JPMorgan da
Çin'in 2022 yılına ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde
80’den yüzde 50’ye düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, kripto varlıkların
gözetim, denetiminin acil bir konu olduğunu ve Avrupa'nın kripto varlıklara ilişkin yeni kuralları bu
yıl ortaya koyması gerektiğini kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,79-%2,87 aralığında işlem gördü, kapanış %2,85 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,86.
Dolar endeksi dün 102,04-103,05 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,09 oldu. Bugün son
seviye 102,24.
Brent petrol dün 111,93-114,38 aralığında işlem gördü, kapanış 113,43 oldu. Bugün son işlem fiyatı
112,79.
Ethereum dün 1973-2085 aralığında işlem gördü, kapanış 1996 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1987.
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Avrupa borsaları yeni haftaya pozitif momentumla başladı. DAX 14159, FTSE 100 7486,
CAC 40 6341’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,40
aşağıda, FTSE 100 %0,55 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,46 aşağıda.

Yatay başlayan ABD piyasası günü kazançlarla tamamladı. Dow Jones 31900, S&P 500
3979, ve Nasdaq 12051'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow
Jones %0,52 aşağıda, S&P 500 %0,90 aşağıda ve Nasdaq 100 %1,54 aşağıda.

Asya borsalarında yön tekrar aşağı döndü. Nikkei 225 %0,81 aşağıda ve 26784,
Shanghai %1,13 aşağıda ve 3111, Hang Seng %1,61 aşağıda ve 20141.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1843-1865, kapanışı 1853 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1855. Direnç
seviyeleri 1875 ve 1885, destek seviyeleri 1854 ve 1850.

    DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1885
    DESTEK 1 / 1854    DESTEK 2 / 1850

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 111,70  DİRENÇ 2 / 115,50
DESTEK 1 / 109,90  DESTEK 2 / 107,90

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 110,88-113,84, ve kapanış 112,19 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 111,25. Direnç seviyeleri 111,70 ve 115,50, destek seviyeleri 109,90 ve 107,90.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0725     DİRENÇ 2 / 1,0765
 DESTEK 1 / 1,0640    DESTEK 2 / 1,0600

Paritenin işlem aralığı dün 1,0549-1,0697, ve kapanışı 1,0688 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0664. Direnç seviyeleri 1,0725 ve 1,0765, destek seviyeleri 1,0640 ve 1,0600.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14018-14222 olurken, kapanışı 14159 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,40 aşağıda. Direnç seviyeleri 14130 ve 14235, destek seviyeleri 13900
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14235
DESTEK 1 / 13900    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2471-1,2601, ve kapanışı 1,2587 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2568. Direnç seviyeleri 1,2635 ve 1,2670, destek seviyeleri 1,2530 ve 1,2500.

DİRENÇ 1 / 1,2635     DİRENÇ 2 / 1,2670
DESTEK 1 / 1,2530    DESTEK 2 / 1,2500

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,6875-15,9690, ve kapanışı 15,9240 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.9733. Direnç seviyeleri 16,0000 ve 16,1380, destek seviyeleri 15,8730 ve 15,7160.

DİRENÇ 1 / 16,0000     DİRENÇ 2 / 16,1380
DESTEK 1 / 15,8730    DESTEK 2 / 15,7160



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29010-30619, kapanışı 29307 oldu. Bugün son işlem fiyatı 29372.
Direnç seviyeleri 30000 ve 30895, destek seviyeleri 29300 ve 28800. 

DİRENÇ 1 / 30000     DİRENÇ 2 / 30895
DESTEK 1 / 29300     DESTEK 2 / 28800



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.


