
Avrupa Birliği, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma
konusunda uzlaştığını açıkladı. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre
tanındı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin üzerinde anlaştıkları 6'ncı yaptırım paketi, Rusya'nın
en büyük bankası Sberbank'ın SWIFT uluslararası ödeme sisteminden çıkarılmasını da içeriyor. 
Petrol fiyatları Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin
yarından itibaren gevşetilecek olmasının etkisiyle yükseliyor.
Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda’ya bugünden itibaren gaz akışını keseceğini
duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Anma Günü’nde ülkelerin demokrasi ve özgürlük ilkeleri için fedakarlık
etmeleri gerektiğini belirterek, "Ukrayna’nın mücadelesi demokrasi ve otokrasi arasındaki bir savaşın
parçası" dedi.
Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonun yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in
faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerekeceğini söyledi. 
Çin'de Pazartesi günü günlük vaka sayısı 97 olarak açıklandı. Salgının merkezlerinden biri olan
Şanghay'da 31 vaka tespit edilirken, Pekin'de ise 18 yeni vaka görüldü. 
Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında 49,6 ile Nisan ayına göre
toparlanma gösterdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin savaş uçaklarının Tayvan hava savunma sahasını ihlal ettiklerini ve bu
ihlalin, Ocak ayından bu yana gerçekleşenlerin en büyüğü olduğunu duyurdu.
Japonya'nın sanayi üretimi Nisan ayında düştü ancak Mayıs ve Haziran aylarında toparlanma
bekleniyor. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre sanayi üretim endeksi Nisan
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 düşüşle 95,2 puana geriledi.
Japonya'da perakende satışlar Nisan ayında güçlü bir artış gösterdi. Nisan ayında perakende satışlar
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 12,55 milyar yen oldu.
Para transfer sağlayıcısı olan MoneyGram, Stellar Blockchain ile ortaklık kurarak stablecoin havale
hizmeti başlatacağını açıkladı.
Lüks moda markası Prada, Cassius Hirst ortaklığında ilk NFT koleksiyonunu duyurdu.
Rusya, artan yüksek elektrik tüketimi sonrasında Bitcoin madenciliğini kontrol altına almayı planlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi
gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-
Rusya ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son
gelişmeler ele alındı.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduata girişlerin devam ettiğini
söyledi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,74-%2,81 aralığında işlem gördü, kapanış %2,80 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,84.
Dolar endeksi dün 101,29-101,72 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,36 oldu. Bugün son seviye
101,62.
Brent petrol dün 118,20-119,44 aralığında işlem gördü, kapanış 119,38 oldu. Bugün son işlem fiyatı
121,85.
Ethereum dün 1791-1955 aralığında işlem gördü, kapanış 1952 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1987.
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Avrupa borsaları yeni haftaya pozitif momentumla başladı. DAX 14581, FTSE 100 7612,
CAC 40 6567’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,23
aşağıda, FTSE 100 %0,03 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,16 aşağıda.

ABD'de dün sınırlı pozitif hareketler oldu.. Dow Jones 33294, S&P 500 4180, ve Nasdaq
12806'dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,18
aşağıda, S&P 500 %0,24 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,46 aşağıda.

Asya borsalarında yön yukarı, Japonya sınırlı negatif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,23
aşağıda ve 27307, Shanghai %0,91 yukarıda ve 3177, Hang Seng %0,92 yukarıda ve
21318.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1848-1863, kapanışı 1855 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1853. 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 / 120,00  DİRENÇ 2 / 124,65
DESTEK 1 / 118,60  DESTEK 2 / 116,60

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 116,53-118,31, ve kapanış 118,01 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 119,66. Direnç seviyeleri 120,00 ve 124,65, destek seviyeleri 118,60 ve 116,60.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0760     DİRENÇ 2 / 1,0805
 DESTEK 1 / 1,0735    DESTEK 2 / 1,0640

Paritenin işlem aralığı dün 1,0724-1,0786, ve kapanışı 1,0776 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0750. Direnç seviyeleri 1,0760 ve 1,0805, destek seviyeleri 1,0735 ve 1,0640.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14483-14605 olurken, kapanışı 14581 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,23 aşağıda. Direnç seviyeleri 14800 ve 15000, destek seviyeleri 14510
ve 14320. 

DİRENÇ 1 / 14800     DİRENÇ 2 / 15000
DESTEK 1 / 14510    DESTEK 2 / 14320



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2606-1,2659, ve kapanışı 1,2650 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2615. 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 16,2811-16,3960, ve kapanışı 16,3840 oldu. Bugün son işlem fiyatı
16,3941. Direnç seviyeleri 16,5000 ve 16,6485, destek seviyeleri 16,2825 ve 16,2000.

DİRENÇ 1 / 16,5000     DİRENÇ 2 / 16,6485
DESTEK 1 / 16,2825    DESTEK 2 / 16,2000



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29134-31412, kapanışı 31242 oldu. Bugün son işlem fiyatı 31715.
Direnç seviyeleri 32000 ve 32950, destek seviyeleri 31000 ve 30700. 

DİRENÇ 1 / 32000     DİRENÇ 2 / 32950
DESTEK 1 / 31000     DESTEK 2 / 30700



EKONOMİK TAKVİM



EKONOMİK TAKVİM
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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.


