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GÜNLÜK PİYASA ANALİZİ

GÜNDEM VE PİYASALARA BAKIŞ
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türkiye ziyaretini
yakından takip edeceklerini ve ziyaretten sonra görüşmelerle ilgili Ankara ile konuşacaklarını
açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla Avrupa'ya şantaj yapmaya
çalışmakla suçladı. ABD'li bakan, Odessa yakınlarındaki silolarda ve kentteki limana yanaşan
gemilerde yaklaşık 20 milyon ton buğday depolandığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10
milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydederek, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş
durumda" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gıda ve enerji emtia piyasasındaki baskısı devam ederken,
salgın önlemlerini gevşeten Çin'de talebin yeniden canlanmasıyla emtia fiyatlarında yeni rekor
kaydedildi. 23 emtia içeren Bloomberg Emtia Spot Endeksi yüzde 1,9 artış kaydetti ve tüm
zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yıl endekste yılbaşından bu yana görülen artış yüzde
36 olarak kaydedildi. Bu, 10 yılı aşkın zamandır kaydedilen en hızlı artış oldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un
aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.
ABD'de bir mahkeme, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ederek yabancı bir ülkeden Rusya'ya
izinsiz uçtukları gerekçesiyle Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el
konulmasına izin verdi.
ABD Başkanı Joe Biden güneş paneli üretimini arttırmak amacıyla olağanüstü tedbirleri devreye
alarak, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında önem taşıyan güneş enerjisi sektörünü
güçlendirmek için Güneydoğu Asya’dan panel ithalatında iki yıllık gümrük vergisi muafiyeti
açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını
148'e karşı 211 oyla kazandı.
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,85 düzeyine çıkardı.
Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsalarından
Binance Holdings Ltd’nin beş yıl önce faaliyete geçtiği sırada BNB’yi satarak menkul kıymet
kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren ve Alman Türk Ticaret Sanayi Odası’na kayıtlı bulunan şirketler,
Türkiye’de en çok döviz kurundaki artıştan şikayetçi olurken, bu şirketler içinde geleceğe olumlu
bakanların oranında da ciddi anlamda gerileme dikkat çekti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,93-%3,04 aralığında işlem gördü, kapanış %3,04 oldu. bugün
son işlem seviyesi %3,05.
Dolar endeksi dün 101,84-102,46 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,41 oldu. Bugün son
seviye 102,69.
Brent petrol dün 120,18-123,05 aralığında işlem gördü, kapanış 121,73 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 121,55.
Ethereum dün 1800-1917 aralığında işlem gördü, kapanış 1859 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1752.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Avrupa borsaları yeni haftaya yukarı yönlü hareketlerle başlaadı. DAX 14621, FTSE 100
7603, CAC 40 6547’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,81
aşağıda, FTSE 100 %0,46 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,86 aşağıda.
ABD'de endeksler güne güçlü alımlarla başladıktan sonra gelen satışlarla günü sınırlı
kazançlarla tamamladı. Dow Jones 32930, S&P 500 4123, ve Nasdaq 12604'den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,50 aşağıda, S&P 500 %0,56
aşağıda ve Nasdaq 100 %0,72 aşağıda.
Asya borsalarında karışık hareketler yaşanıyor, Nikkei 225 %0,27 yukarıda ve 27992,
Shanghai %0,20 yukarıda ve 3242, Hang Seng %0,47 aşağıda ve 21553.

KRİPTOPARA PİYASASI

XAU/USD
Altın’ın dün işlem aralığı 1840-1857, kapanışı 1841 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1842. Direnç
seviyeleri 1850 ve 1870, destek seviyeleri 1841 ve 1830.
DİRENÇ 1 / 1850
DESTEK 1 / 1841

DİRENÇ 2 / 1870
DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL
WTI ham petrolde işlem aralığı dün 118,17-121,49, ve kapanış 119,88 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 119,68. Direnç seviyeleri 120,85 ve 121,50, destek seviyeleri 118,00 ve 116,60.
DİRENÇ 1 / 120,85 DİRENÇ 2 / 121,50
DESTEK 1 / 118,00 DESTEK 2 / 116,60

DAX
Endeksin dün işlem aralığı 14482-14712 olurken, kapanışı 14621 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,81 aşağıda. Direnç seviyeleri 14600 ve 14800, destek seviyeleri 14440
ve 14320.
DİRENÇ 1 / 14600
DESTEK 1 / 14440

DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 2 / 14320

EUR/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,0684-1,0751, ve kapanışı 1,0695 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0679. Direnç seviyeleri 1,0705 ve 1,0760, destek seviyeleri 1,0665 ve 1,0640.
DİRENÇ 1 / 1,0705
DESTEK 1 / 1,0665

DİRENÇ 2 / 1,0760
DESTEK 2 / 1,0640

GBP/USD
Paritenin işlem aralığı dün 1,2476-1,2577, ve kapanışı 1,2530 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2482. Direnç seviyeleri 1,2500 ve 1,2530, destek seviyeleri 1,2475 ve 1,2410.
DİRENÇ 1 / 1,2500
DESTEK 1 / 1,2475

DİRENÇ 2 / 1,2530
DESTEK 2 / 1,2410

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 16,0631-16,6027, ve kapanışı 16,5817 oldu. Bugün son işlem fiyatı
16,6239. Direnç seviyeleri 16,7045 ve 16,7780, destek seviyeleri 16,5730 ve 16,5000.
DİRENÇ 1 / 16,7045
DESTEK 1 / 16,5730

DİRENÇ 2 / 16,7780
DESTEK 2 / 16,5000

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29785-31729, kapanışı 31430 oldu. Bugün son işlem fiyatı 29503.
Direnç seviyeleri 29800 ve 30000, destek seviyeleri 28800 ve 28000.
DİRENÇ 1 / 29800
DESTEK 1 / 28800

DİRENÇ 2 / 30000
DESTEK 2 / 28000

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

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.

