
AB liderleri, Ukrayna, yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek. Zirvenin
ilk günündeki oturuma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bağlanacak. Liderler, Rusya'ya yönelik
uygulanması planlanan 6'ncı yaptırım paketinde oy birliği sağlamaya çalışacak. Yaptırım paketinde boru
hatlarından yapılan sevkiyatlar hariç olmak üzere Rus petrolüne ambargonun yer alma ihtimali olması petrol
fiyatlarında oynaklığa neden oluyor.
ABD piyasaları bugün Anma Günü nedeniyle kapalı olacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefon
görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile diyalogu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca yaptırımlar
hafifletilirse gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırabilecekleri mesajını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefon
görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile diyalogu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca yaptırımlar
hafifletilirse gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırabilecekleri mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin
"özgürleştirilmesinin" Moskova için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi.
Rusya, yabancı para cinsinden 2026 ve 2036 vadeli Eurobondların 27 Mayıs'taki kupon ödemelerini başarı ile
gerçekleştirdiğini duyurdu. 
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Ukrayna’nın kredi notunu Rusya’nın saldırısının önceki tahminlerden daha
zarar verici boyutta olması nedeniyle bir kademe düşürdü. Ülkenin yabancı para cinsinden kredi notu CCC+’ya
düşürüldü. Bu, temerrüt seviyesinin 5 kademe üzerinde. Kamu finansmanı, savaşın neden olduğu finansal
istikrarsızlık, dış denge gibi ekonomideki riskler nedeniyle görünüm de negatif olarak belirlendi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Fed Yönetim Kurulu Başkanı Jerome Powell ile
31 Mayıs Salı günü bir araya gelecek. Yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ile Powell, Amerikan ekonomisinin ve
küresel ekonominin durumunu tartışacaklar.
Fed'in elinde tuttuğu ABD Hazine kağıtları ve mortgage destekli menkul kıymetlerden Mart sonu itibariyle realize
etmediği zararın 330 milyar dolar olduğu hesaplandı. 
Financial Times gazetesinin analizine göre, merkez bankaları son 3 ayda 60'tan fazla faiz artışı kararı aldı. Bu
sayı, 2000'li yılların başından bu yana kaydedilen en yüksek faiz artışı sayısı oldu.
Çin'de ekonomik aktiviteyi etkileyen sert salgın önlemleri yeni vaka sayılarının gerilemesine yol açtı. Ülkede
yaklaşık 3 ayın en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. 
Çin, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yolcu sayısı azalan yerel hava yolu şirketlerine mali yardımda bulunacak.
Çin hükümeti yabancı yatırımcıların yurt içi tahvil borsasında alım-satım yapabilmelerine imkan veren yeni kurallar
açıkladı. 
Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, ekonominin COVID-19'un etkilerinden toparlanmasına yardım
etmek amacıyla güçlü parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettireceklerini söyledi. 
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde uluslararası hukuku ihlal ettiği
gerekçesiyle Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde
sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Finlandiya ve İsveç
heyetleriyle ilgili sorulara yanıt veren Erdoğan, "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst
değiller, samimi değiller" dedi. 
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %2,70-%2,76 aralığında işlem gördü, kapanış %2,74 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,74.
Dolar endeksi Cuma günü 101,43-101,93 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,63 oldu. Bugün son seviye
101,45.
Brent petrol Cuma günü 115,65-116,39 aralığında işlem gördü, kapanış 117,89 oldu. Bugün son işlem fiyatı 118,65.
Ethereum dün 1759-1824 aralığında işlem gördü, kapanış 1794 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1879.
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Avrupa borsalarındaki toparlanma Cuma günü de devam etti. DAX 14490, FTSE 100
7592, CAC 40 6528’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,22
yukarıda, FTSE 100 %0,32 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,55 yukarıda.

ABD'de endeksler haftayı çok güçlü kazançlarla tamamladı. Dow Jones 33264, S&P 500
4168, ve Nasdaq 12714'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow
Jones %0,19 yukarıda, S&P 500 %0,59 yukarıda ve Nasdaq 100 %1,22 yukarıda.

Asya borsaları haftaya kaldığı yerden devam ederek yükselişlerle başladı. Nikkei 225
%2,27 yukarıda ve 27390, Shanghai %0,50 yukarıda ve 3145, Hang Seng %2,00
yukarıda ve 21112.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1847-1861, kapanışı 1853 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1862.
Direnç seviyeleri 1875 ve 1888, destek seviyeleri 1850 ve 1840.

    DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1888
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1840

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 118,00  DİRENÇ 2 / 120,00
DESTEK 1 / 116,60  DESTEK 2 / 115,50

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 114,28-116,72, ve kapanış 116,44 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 116,95. Direnç seviyeleri 118,00 ve 120,00, destek seviyeleri 116,60 ve 115,50.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0760     DİRENÇ 2 / 1,0805
 DESTEK 1 / 1,0740    DESTEK 2 / 1,0640

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0696-1,0765, ve kapanışı 1,0734 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0756. Direnç seviyeleri 1,0760 ve 1,0805, destek seviyeleri 1,0740 ve 1,0640.

DAX

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 14218-14498 olurken, kapanışı 14268 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,22 yukarıda. Direnç seviyeleri 14525 ve 14800, destek seviyeleri 14320
ve 14265. 

DİRENÇ 1 / 14525     DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14320    DESTEK 2 / 14265



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,2574-1,2666, ve kapanışı 1,2627 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2642. Direnç seviyeleri 1,2660 ve 1,2760, destek seviyeleri 1,2635 ve 1,2530.

DİRENÇ 1 / 1,2660     DİRENÇ 2 / 1,2760
DESTEK 1 / 1,2635    DESTEK 2 / 1,2530

USD/TRY
Paritenin Cuma günü işlem aralığı 16,1859-16,4027, ve kapanışı 16,2632 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 16,3584. Direnç seviyeleri 16,5000 ve 16,6485, destek seviyeleri 16,2680 ve 16,0000.

DİRENÇ 1 / 16,5000     DİRENÇ 2 / 16,6485
DESTEK 1 / 16,2680    DESTEK 2 / 16,0000



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 28800-29437, kapanışı 29157 oldu. Bugün son işlem fiyatı 30339.
Direnç seviyeleri 30675 ve 31000, destek seviyeleri 29495 ve 28800. 

DİRENÇ 1 / 30675     DİRENÇ 2 / 31000
DESTEK 1 / 29495     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.


