
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanıyor ve saat 14:00'te faiz
kararını açıklıyor olacak.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 03-04 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen son
toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda yer alan ifadelerde, Fed üyelerinin
çoğunluğunun, bu ayki toplantıda merkez bankasının önümüzdeki iki toplantıda yarım puanlık faiz
artışının gerekliliği konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Tutanaklarda tüm katılımcıların, ABD
ekonomisinin çok güçlü ve işgücü piyasasının “son derece sıkı” olduğu konusunda hemfikir olduğu
kaydedildi. Enflasyonun ekonomik performans için önemli bir tehdit haline geldiği belirtilen tutanaklarda,
devam eden küresel arz sorunlarının, Rusya-Ukrayna savaşının ve Çin'deki koronavirüs karantinalarının
enflasyonist riskler oluşturduğu vurgulandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed’in yüksek enflasyonu düşürmek
amacıyla finansal koşulları sıkılaştıracak “sağlam adımlar” attığını söyledi.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) enflasyonun ancak 2024 yılının son çeyreğine doğru Fed'in yüzde 2
hedefine yaklaşabileceğini öngördü. CBO yayınladığı makroekonomiye ve bütçeye yönelik tahminlerinde
ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 6,1 seviyesinde gerçekleşeceğini ve sonrasında yavaşlayacağını
öngörürken, 2023 ve 2024 tahminlerini yüzde 3,1 ve yüzde 2,4 olarak ortaya koydu.
Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya ziyaretinde Tayvan'ın savunmasına destek veren sözlerinin
ardından ada çevresinde askeri tatbikat düzenledi.
Son günlerde üst düzey Çin yetkililerinden salgın önlemlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine
ilişkin uyarılar birbirini izlerken, ülkenin finans merkezinde salgın önlemlerinin gevşetilmesine yönelik bir
adım geldi. Şanghay'da okullar kısmi olarak açılıyor.
İngiltere'de araç üretimi çip tedarikinde yetersizlik ve tedarik zincirlerinde yaşanan başka problemlerin
etkisiyle gerilemeye devam ediyor. Nisan ayında araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
11,34 azaldı. 
Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, ABD dolarının resmi bir dijital versiyonunun (CBCD)
oluşturulmasının kripto varlıklar ve diğer ülkelerin geliştirdikleri dijital paraların giderek popüler hale
geldiği ortamda, finansal sistemin istikrarının sağlanmasına yardım edebileceğini bildirdi.
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 2022 yılında gelişmekte olan piyasalara sermaye akışının 2021 yılına
göre yüzde 42 azalmasını beklediğini bildirdi. 
Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75 seviyesine çıkardı. Son faiz
artışı, geçen yılın yaz aylarından bu yana alınan beşinci faiz artışı kararı oldu.
Apple, ABD'deki işçilerin ücretlerine yüzde 10 zam yapma kararı aldı. Zam ile birlikte saatlik asgari ücret
22 dolara çıkacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile TRT bandrol ücret oranları yeniden belirlendi. Cep
telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e,
bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,70-%2,77 aralığında işlem gördü, kapanış %2,74 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,75.
Dolar endeksi dün 101,72-102,44 aralığında hareket etti, ve kapanışı 12,07 oldu. Bugün son seviye
102,17.
Brent petrol dün 112,48-114,99 aralığında işlem gördü, kapanış 113,77 oldu. Bugün son işlem fiyatı
113,83.
Ethereum dün 1930-2018 aralığında işlem gördü, kapanış 1958 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1934.
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Avrupa borsalarında dün sınırlı ve karışık değişimler yaşandı. DAX 14053, FTSE 100
7517, CAC 40 6320’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,15
aşağıda, FTSE 100 %0,20 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,14 aşağıda.

ABD piyasasında dün sınırlı pozitif kapanışlar yaşanırken, mevcut seviyelerde konsolide
olma çabaları dikkat çekti. Dow Jones 32090, S&P 500 3969, ve Nasdaq 11882'den
kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,11 aşağıda, S&P 500
%0,23 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,56 aşağıda.

Asya borsalarındaki dünkü pozitif hava yerini karışık performanslara bıraktı. Nikkei 225
%0,16 aşağıda ve 26634, Shanghai %0,53 yukarıda ve 3123, Hang Seng %0,65 aşağıda
ve 20040.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1841-1868, kapanışı 1853 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1845. Direnç
seviyeleri 1850 ve 1875, destek seviyeleri 1839 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1875
    DESTEK 1 / 1839    DESTEK 2 / 1830

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 110,60-113,14, ve kapanış 112,21 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 112,37. Direnç seviyeleri 115,50 ve 116,60, destek seviyeleri 111,70 ve 109,90.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0725     DİRENÇ 2 / 1,0755
 DESTEK 1 / 1,0640    DESTEK 2 / 1,0600

Paritenin işlem aralığı dün 1,0642-1,0738, ve kapanışı 1,0681 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0679. Direnç seviyeleri 1,0725 ve 1,0755, destek seviyeleri 1,0640 ve 1,0600.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13862-14099 olurken, kapanışı 14053 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,15 aşağıda. Direnç seviyeleri 14130 ve 14255, destek seviyeleri 13915
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14255
DESTEK 1 / 13915    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2481-1,2590, ve kapanışı 1,2566 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2562. Direnç seviyeleri 1,2635 ve 1,2660, destek seviyeleri 1,2530 ve 1,2500.

DİRENÇ 1 / 1,2635     DİRENÇ 2 / 1,2660
DESTEK 1 / 1,2530    DESTEK 2 / 1,2500

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 16,0474-16,4122, ve kapanışı 16,3485 oldu. Bugün son işlem fiyatı
16,3787. Direnç seviyeleri 16,5000 ve 16,6485, destek seviyeleri 16,2170 ve 16,0000.

DİRENÇ 1 / 16,5000     DİRENÇ 2 / 16,6485
DESTEK 1 / 16,2170    DESTEK 2 / 16,0000



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29310-30168, kapanışı 29763 oldu. Bugün son işlem fiyatı 29741.
Direnç seviyeleri 30000 ve 30250, destek seviyeleri 29300 ve 28800. 

DİRENÇ 1 / 30000     DİRENÇ 2 / 30250
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.


