
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda
güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi. Karine
Jean-Pierre, ABD hükümetinin Ukrayna'nın tahıl ihracatının yeniden başlaması ve yaptırımların
kaldırılması konusunda hali hazırda Rusya ile herhangi bir görüşme içinde olmadığını da
sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel sorunların çözümünde Pekin ile çalışmaları
gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Biz çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz,
aksine bunlardan kaçınmaya kararlıyız." dedi.
ABD'nin Tayvan ile ekonomi alanında işbirliğini geliştirmek için görüşmelere hazırlandığı
belirtildi. Görüşmelerin tedarik zinciri ve tarımsal ürünlerin ticareti gibi başlıkları kapsaması
öngörülüyor.
Bank of America stratejistleri, ekonomide bir kötüleşme olması veya enflasyonun sakinleşmesi
halinde Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya Eylül ayında ara verebileceğini savunuyor. 
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, tüketicilerin, yatırımcıların ve
finansal istikrarın korunması için dijital varlıklara yönelik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade
etti.
ABD'de elektrikli araç üreticileri şarj altyapısı için Biden yönetiminden fon istediler.
Çin'de sanayi kârları Nisan'da yıllık yüzde 8,5 daraldı. Bu veri, Nisan 2020'den bu yana görülen
en kötü performansa işaret etti.
Japonya'da fiyat trendleri için önde gelen bir gösterge olarak kabul edilen Tokyo çekirdek
tüketici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Ekonomistler ise
yüzde 2,0 artış bekliyorlardı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enerji
fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanmadığı sürece Japonya'da çekirdek enflasyonun gelecek 12
ayda büyük olasılıkla yüzde 2 civarında kalacağını söyledi.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün yaptığı toplantıdan çıkan kararları değerlendiren
JPMorgan, TCMB'nin politika faizini yıl sonuna kadar değiştirmeyeceği beklentisini devam
ettirdiklerini bildirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de 400 bin ton şeker ithalatında gümrük
vergisi alınmayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı
Temmuz'da yeniden işçi, kamu çalışanı, memur ve emekliyi koruyacak düzenlemenin haberini
vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,70-%2,79 aralığında işlem gördü, kapanış %2,75 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,75.
Dolar endeksi dün 101,73-102,26 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,75 oldu. Bugün son
seviye 101,50.
Brent petrol dün 113,16-117,22 aralığında işlem gördü, kapanış 116,86 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 116,85.
Ethereum dün 1733-1969 aralığında işlem gördü, kapanış 1824 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1748.
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Avrupa borsalarında dün DAX öncülüğünde güçlü yükselişler yaşandı, FTSE 100
nispeten zayıf performans sergiledi. DAX 14268, FTSE 100 7555, CAC 40 6427’den
kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,12 yukarıda, FTSE 100
%0,28 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,11 yukarıda.

ABD piyasasında teknoloji hisseleri öncülüğünde kuvvetli kazançlar yaşandı. Dow Jones
32585, S&P 500 4052, ve Nasdaq 12255'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında Dow Jones %0,11 aşağıda, S&P 500 %0,07 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,02
aşağıda.

Asya borsalarında da risk alma iştahı yüksek bir gün yaşanıyor. Nikkei 225 %0,66
yukarıda ve 26781, Shanghai %0,60 yukarıda ve 3141, Hang Seng %2,85 yukarıda ve
20689.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1840-1854, kapanışı 1850 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1853. Direnç
seviyeleri 1875 ve 1886, destek seviyeleri 1850 ve 1839.

    DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1886
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1839

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 116,60  DİRENÇ 2 / 117,60
DESTEK 1 / 115,50  DESTEK 2 / 111,70

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 111,68-116,36, ve kapanış 115,78 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 115,65. Direnç seviyeleri 116,60 ve 117,60, destek seviyeleri 115,50 ve 111,70.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0755     DİRENÇ 2 / 1,0805
 DESTEK 1 / 1,0725    DESTEK 2 / 1,0640

Paritenin işlem aralığı dün 1,0662-1,0731, ve kapanışı 1,0721 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0754. Direnç seviyeleri 1,0755 ve 1,0805, destek seviyeleri 1,0725 ve 1,0640.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13979-14289 olurken, kapanışı 14268 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,12 aşağıda. Direnç seviyeleri 14265 ve 14320, destek seviyeleri 14130
ve 14000. 

DİRENÇ 1 / 14265     DİRENÇ 2 / 14320
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2551-1,2620, ve kapanışı 1,2588 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2648. Direnç seviyeleri 1,2660 ve 1,2770, destek seviyeleri 1,2635 ve 1,2530.

DİRENÇ 1 / 1,2660     DİRENÇ 2 / 1,2770
DESTEK 1 / 1,2635    DESTEK 2 / 1,2530

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 16,2157-16,4683, ve kapanışı 16,3520 oldu. Bugün son işlem fiyatı
16,3613. Direnç seviyeleri 16,5000 ve 16,6485, destek seviyeleri 16,2435 ve 16,0000.

DİRENÇ 1 / 16,5000     DİRENÇ 2 / 16,6485
DESTEK 1 / 16,2435    DESTEK 2 / 16,0000



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 28001-29848, kapanışı 29430 oldu. Bugün son işlem fiyatı 28979.
Direnç seviyeleri 29300 ve 29885, destek seviyeleri 28800 ve 28000. 

DİRENÇ 1 / 29300     DİRENÇ 2 / 29885
DESTEK 1 / 28800     DESTEK 2 / 28000



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.


