
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aşırı yüksek enflasyon ile başa çıkmak için faizleri artırmaya
devam edebileceğini, faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sokmayacağına inandığını söyledi. 
Guggenheim Partners'ın Global Baş Yatırım Yetkilisi Scott Minerd,  faiz oranlarını artırdıkça yavaşlayan
ekonomik büyüme ve kötüleşen piyasa temel göstergeleri karşısında Fed'in şahin duruşunu yeniden
düşünmeye zorlanabileceğini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantıları sırasında
açıklamalarda bulunan Minerd, "Nötr faiz oranı muhtemelen Fed'in düşündüğünden daha aşağıda. Fed
faiz oranının yüzde 1,75 civarına yükseleceği Haziran'da nötr faiz oranı yakalanmış olabilir. Bunun
ötesinde bir sıkılaştırma sınırlayıcı, kısıtlayıcı olabilir" ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve bugün sona
erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6.
yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, mevcut enflasyonun yüzde 60'ının fosil yakıt fiyatlarındaki
artıştan kaynaklandığını söyledi.
UBS CEO’SU Ralph Hamers, "Pandemi, savaş ve enerji dönüşüm şoklarını yaşadık. Tabii ki şu an
belirsizlik var. Önümüzdeki üç ay boyunca hangi yöne gittiğimize dair bir şeyler açığa kavuşacaktır”
açıklamalarında bulundu.
Katar ile İngiltere arasında, Katar'ın gelecek 5 yılda fintech, sıfır emisyonlu araçlar ve siber güvenlik gibi
İngiltere ekonomisinin farklı sektörlerine 10 milyar sterline kadar yatırım yapmasına olanak sağlayacak
"Stratejik Yatırım Ortaklığı" anlaşması imzalandı.
İngiltere'de ücretler Nisan'da sona eren 3 ayda 1992'den bu yana görülen en yüksek oranda arttı.
İngiltere'de işletmeler Nisan'da sona eren 3 ayda çalışanlarına ödedikleri ücretleri ortalama yüzde 4
artırdılar.
Yeni Zelanda Merkez Bankası ülkede yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için politika faizini
50 baz puan artışla yüzde 2'ye çıkardı. Banka faiz artışlarının devam edeceği sinyalini de verdi.
ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, hızlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırımlar yapılması yoluyla küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece sınırının altında tutulabileceğini
aktardığı konuşmasında, "Burada doğru seçimler yaparsak tüm bu savaşları kazanabiliriz." dedi.
Brezilya’nın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Mercado Bitcoin ve Stellar, Brezilya’nın 2022
yılı içinde çıkartmayı planladığı CBDC (Merkez Bankası Dijital Parası) projesi için ortaklık kurdu.
Kurulan ortaklık Brezilya CBDC projesini hızlandıracak ve projenin ülkenin merkez bankası tarafından
belirlenen temel noktalarını yerine getirecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik açıdan kilit, tüm müttefik ülkeler
için ise önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek
zorundayız. Türkiye terör saldırılarından en fazla mağdur olan ülke. NATO içinde herhangi bir müttefik
ülkeden açık ara daha fazla." dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,71-%2,86 aralığında işlem gördü, kapanış %2,75 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,77.
Dolar endeksi dün 101,64-102,31 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,76 oldu. Bugün son seviye
101,95.
Brent petrol dün 111,71-114,55 aralığında işlem gördü, kapanış 113,46 oldu. Bugün son işlem fiyatı
114,54.
Ethereum dün 1910-2001 aralığında işlem gördü, kapanış 1967 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2011.
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Avrupa borsaları dün kırmızı bölgeede kapanış gerçekleştirirken İngiltere pozitif ayrıştı.
DAX 14002, FTSE 100 7523, CAC 40 6290’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %1,00 yukarıda, FTSE 100 %0,92 yukarıda, Euro Stoxx 50 %1,02
yukarıda.

ABD piyasasında teknoloji hisselerindeki satışlar dikkat çekti, Dow Jones endeksi pozitif
ayrıştı. Dow Jones 31973, S&P 500 3950, ve Nasdaq 11808'den kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,42 yukarıda, S&P 500 %0,67 yukarıda ve
Nasdaq 100 %0,90 yukarıda.

Asya borsalarında pozitif bir hava hakim, Japonya yatay performans gösteriyor. Nikkei
225 %0,04 aşağıda ve 2637, Shanghai %0,86 yukarıda ve 3097, Hang Seng %0,51
yukarıda ve 20214.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1849-1869, kapanışı 1866 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1861. Direnç
seviyeleri 1875 ve 1885, destek seviyeleri 1853 ve 1850.

    DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1885
    DESTEK 1 / 1853    DESTEK 2 / 1850

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 115,50  DİRENÇ 2 / 116,60
DESTEK 1 / 111,70  DESTEK 2 / 109,90

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 110,13-112,94, ve kapanış 111,70 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 112,53. Direnç seviyeleri 115,50 ve 116,60, destek seviyeleri 111,70 ve 109,90.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0725     DİRENÇ 2 / 1,0760
 DESTEK 1 / 1,0640    DESTEK 2 / 1,0600

Paritenin işlem aralığı dün 1,0660-1,0748, ve kapanışı 1,0734 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0705. Direnç seviyeleri 1,0725 ve 1,0760, destek seviyeleri 1,0640 ve 1,0600.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13900-14133 olurken, kapanışı 14002 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %1,00 yukarıda. Direnç seviyeleri 14130 ve 14245, destek seviyeleri 13920
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14245
DESTEK 1 / 13920    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2471-1,2598, ve kapanışı 1,2528 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2535. Direnç seviyeleri 1,2635 ve 1,2665, destek seviyeleri 1,2530 ve 1,2500.

DİRENÇ 1 / 1,2635     DİRENÇ 2 / 1,2665
DESTEK 1 / 1,2530    DESTEK 2 / 1,2500

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,9109-16,1632, ve kapanışı 16,1105 oldu. Bugün son işlem fiyatı
16,1834. Direnç seviyeleri 16,2000 ve 16,2450, destek seviyeleri 16,0000 ve 15,9260.

DİRENÇ 1 / 16,2000     DİRENÇ 2 / 16,2450
DESTEK 1 / 16,0000    DESTEK 2 / 15,9260



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 28632-29596, kapanışı 29426 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30117.
Direnç seviyeleri 30580 ve 31000, destek seviyeleri 30000 ve 29300. 

DİRENÇ 1 / 30580     DİRENÇ 2 / 31000
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.


