
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ortaklarımızla birlikte
ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın
petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında bulunan askeri birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini
açıkladı. Açıklamada, ""İşgalciler, Harkiv kentini kısmen bloke etmeye devam ediyor. Harkiv şehri için çatışmaların
yoğunlaşması olasılığı var." ifadelerine yer verildi.
Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Rus hükümetinin ABD Doları cinsinden 2022 ve 2042 vadeli
Eurobondlar için kupon ve ana para ödemelerini 4  Nisan'da ruble olarak yapmasının ardından Rusya'nın kredi notunu
"Seçilmiş Temerrüt" seviyesine indirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla göre ABD Başkanı Joe Biden, bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir
görüşme gerçekleştirecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek görüşmede, ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatını
artırdığını görmek istemediğinin açıkça ortaya konması bekleniyor.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in adımları fiyat artışlarının hızını düşürse de enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl
yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.Fed'in daha agresif bir hızla faiz artırmasını savunan isimlerden olan Mester,
daha sıkı para politikasına rağmen cari ekonomik büyümesin ve güçlü istihdam piyasasının devam edeceği konrusunda
"iyimser" olduğunu da vurguladı. 
Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğalgaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.
Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'da ekonomik büyümenin bu yıl 2021 yılındaki yüzde 2,7'den yüzde 1,4-1,5
seviyesine gerileyeceğini savundu. Bakan Heil, "Hala büyüyor olacağız, Ancak bu projeksiyon savaşın yayılmayacağı ve
enerji arzının devam edeceği öngörülerine dayanıyor" dedi. 
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı
Marine Le Pen ikinci tura kaldı.
The Times gazetesi, İsveç ve Finlandiya'nın bu yaz NATO'ya katılmayı planladıklarını öne sürdü. ABD'den yetkililere
dayandırılarak verilen habere göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları, geçtiğimiz hafta yapılan ve İsveç ile
Finlandiya'nın da katıldıkları NATO dışişleri bakanları toplantısında tartışıldı.
Fed'in daha agresif sıkılaşacağı beklentilerine karşın, Çin'in gevşemeci politikasını bir süre daha koruyacağı
fiyatlamalarıyla Çin'in 10 yıllık tahvil getirisi 2010'dan bu yana ilk kez ABD 10 yıllık tahvil getirisinin altına geriledi.
Çin'de salgın durumu kötüleşmeye devam ediyor. Ülkenin finans merkezi Şanghay'da vaka sayısı 26 bini aşarak yeni rekora
yükseldi. 11 vakanın tespit edildiği 18 milyonluk Guangcou şehrinde toplu test uygulanması kararlaştırıldı.
Çin'de yükselen petrol fiyatları, salgınla yeniden mücadele eden ülkede fabrika çıkış fiyatlarının beklentilerin üzerinde
yükselmesine yol açarak enflasyonist baskıya işaret etti. Ülkede üretici fiyat endeksi Mart ayında önceki yıla göre yüzde 8,3
artış kaydetti. Beklenti artışın %7,9 olması yönündeydi.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşabilmek
için ultra gevşek para politikasını devam ettireceğini söyledi. 
Sosyal medya platformu Twitter'a yaptığı yatırımla ses getiren milyarder yatırımcı Elon Musk'ın şirketin yönetim kuruluna
girmeyeceği belirtildi.
Elon Musk sosyal medya platformu twitter üzerinden pil üretiminin önemli bileşeni metalin fiyatının çok yükselmesinden
dolayı, Tesla'nın lityum madenciliği ve rafineri işine doğrudan ve geniş ölçekte girebileceğini söyledi.
Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasından Mart ayında sadece 60 araç ihrac edebildi. Tesla'nın ihracatının bu kadar
düşük seviyede kalmasında güçlü iç talep etkili oldu.
AT&T’nin WarnerMedia birimi reality TV devi Discovery ile birleşmesini tamamladı.Birleşen iki şirketin ismi Warner Bros
Discovery Inc. oldu ve şirket bugün Nasdaq'ta "WBD" koduyla işlem görmeye başlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor ve Aralık ayından itibaren bu ülkede her
ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak." dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %2,62-%2,72 aralığında işlem gördü, kapanış %2,70 oldu. Bugün son seviye %2,77.
Dolar endeksi Cuma günü 99,74-100,18 aralığında hareket etti, ve kapanışı 99,83 oldu. Bugün son seviye 99,90.
Brent petrol Cuma günü 99,99-103,61 aralığında işlem gördü, kapanış 102,68 oldu. Bugün son işlemler 100,68'den
gerçekleşiyor. 
Ethereum dün 3221-3307 aralığında işlem gördü, kapanış 3289 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3179.
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Avrupa borsaları Cuma gününü kayıpların bir kısmını telafi ederek kapattı. DAX 14226,
FTSE 100 7645 ve CAC 40 6505’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,62 aşağıda, FTSE 100 %0,36 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,58 aşağıda.

ABD'de haftanın son işlem günü yön aşağı iken Dow Jones pozitif ayrıştı. Dow Jones
34739, S&P 500 4486, ve Nasdaq 14.332'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında  Dow Jones %0,56 aşağıda, S&P 500 %0,67 aşağıda ve Nasdaq %0,83
aşağıda. 

Asya borsaları yeni haftaya güçlü satışlarla başladı.  Nikkei 225 %0,84 aşağıda ve
26759, Shangai %2,06 aşağıda ve 3184, Hang Seng %2,70 aşağıda ve 21282.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1927-1948, kapanışı 1947 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1941.
Direnç seviyeleri 1950 ve 1965, destek seviyeleri 1933 ve 1915.

DİRENÇ 1 / 1950    DİRENÇ 2 / 1965
DESTEK 1 / 1933   DESTEK 2 / 1915

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 97,00  DİRENÇ 2 / 97,80
DESTEK 1 / 95,80  DESTEK 2 / 93,50

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 95,30-98,73, ve kapanış 97,77 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 96,04. Direnç seviyeleri 97,00 ve 97,80, destek seviyeleri 95,80 ve 93,50.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0880     DİRENÇ 2 / 1,0945
DESTEK 1 / 1,0805   DESTEK 2 / 1,0770

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0836-1,0891, ve kapanışı 1,0875 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0883. Direnç seviyeleri 1,0880 ve 1,0945, destek seviyeleri 1,0805 ve 1,0770.

DAX

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 14140-14329 olurken, kapanışı 14226 oldu. Endeks vadeli
işlemler piyasasında %0,62 aşağıda. Direnç seviyeleri 14380 ve 14475, destek seviyeleri 14130
ve 14000. 

DİRENÇ 1 / 14380     DİRENÇ 2 / 14475
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,2982-1,3083, ve kapanışı 1,3035 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,3014. Direnç seviyeleri 1,3055 ve 1,3130, destek seviyeleri 1,3000 ve 1,2980.

DİRENÇ 1 / 1,3055     DİRENÇ 2 / 1,3130
DESTEK 1 / 1,3000    DESTEK 2 / 1,2980

USD/TRY
Paritenin Cuma günü işlem aralığı 14,7258-14,7609, ve kapanışı 14,7478 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 14.7475. Direnç seviyeleri 14,7950 ve 14,8750, destek seviyeleri 14,6750 ve 14,5260.

DİRENÇ 1 / 14,7950     DİRENÇ 2 / 14,8750
DESTEK 1 / 14,6750    DESTEK 2 / 14,5260



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 42393-43425, kapanışı 43111 oldu. Bugün son işlem fiyatı 42254.
Direnç seviyeleri 43000 ve 44430, destek seviyeleri 42000 ve 41535. 

DİRENÇ 1 / 43000     DİRENÇ 2 / 44430
DESTEK 1 / 42000     DESTEK 2 / 41535



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.


