
ABD'de bugün saat 15:30'da Mart ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri açıklanıyor olacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve
ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları yanıtladı. Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde
yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.
Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed'in faizlerin artmasından doğacak olan ikincil hasarları önlemek için
elinden gelenin en iyisini yaptığını, fakat 'kaba kuvvetli bir araç' olarak tanımladığı faiz artışının ekonomi
üzerinde bir 'balyoz' etkisi yapabileceğini söyledi.
Chicago Fed Başkanı Charles Evans, 50 baz puanlık artırımın önümüzdeki toplantılarda tartışılmayı hak
ettiğini söyledi. Yüksek fiyatların kalıcı olacağını düşünmediğini ancak bu yüksek fiyatların önceden
düşündüğünden daha uzun süre var olmaya devam edeceklerini öngördüğünü belirten Evans, Fed'in
kendisini buna göre yeniden konumlandırması gerektiğini söyledi. 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in finans merkezi Şanghay'daki Covid-19 önlemleri dolayısıyla personeline
şehri terk etme talimatı verdi. Şehirde salgının hızla yayıldığı gözleniyor. 11 Nisan itibariyle Şanghay'da 22
bin 348 belirti göstermeyen ve 994 belirti gösteren vaka tespit edildi.
Avrupa Birliği temsilcileri ile Viyana'da bir araya gelen OPEC yetkilileri, uygulanan ve uygulanması
planlanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol arzında potansiyel kayıpların piyasanın bugüne kadar
gördüğü en kötü arz şoklarından birine yol açabileceği uyarısında bulundular. OPEC, Rusya'nın petrol
arzında yaşanacak kaybın diğer üreticiler tarafından yerine konmasının imkansız olduğunu belirterek,
piyasaya daha fazla petrol pompalamayacaklarının sinyalini verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a yaptırım konusunda henüz nihai
kararı vermediklerini, ancak Rusya'nın yerine Hindistan'ın ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettiklerini ve
bunun için çaba gösterdiklerini söyledi.
Beyaz Saray, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithal etmesinin, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya
getirdiği yaptırımların ihlali olmadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dünyada
kıtlığa neden olduğunu söyledi.
Rusya'da sermaye çıkışı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 266 artarak 64,2
milyar dolara çıktı. Ayrıca, Rusya’nın uluslararası rezervlerinin ise Mart ayında Şubat ayına kıyasla yüzde
1,7 azalarak 606 milyar dolara düştüğü belirtildi.
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak, iki
ülkeye gerekli formları sundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD bankacılık sisteminin, beklenen kredi temelleri
göz önüne alındığında istikrarlı kalmaya devam edeceğini bildirdi.
Japonya'da üretici fiyatları Ukrayna krizinin ve zayıf yenin hak madde maliyetlerini yukarı itmeye devam
etmesine bağlı olarak Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı. Mart ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 9,5 arttı.
Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde yaklaşık olarak yüzde 9 değer kaybederek 1.82 trilyon dolara
geriledi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,71-%2,79 aralığında işlem gördü, kapanış %2,78 oldu. Bugün son
seviye %2,82.
Dolar endeksi dün 99,61-100,04 aralığında hareket etti, ve kapanışı 99,98 oldu. Bugün son seviye 99,99.
Brent petrol dün 97,79-101,92 aralığında işlem gördü, kapanış 99,19 oldu. Bugün son işlemler 100,65'den
gerçekleşiyor. 
Ethereum dün 2970-3292 aralığında işlem gördü, kapanış 2991 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3009.
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Avrupa borsaları haftaya kırmızı bölgede başlarken Fransa ve İsviçre borsaları pozitif
ayrıştı. DAX 14070, FTSE 100 7584 ve CAC 40 6510’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli
işlemler piyasasında DAX %0,54 aşağıda, FTSE 100 %0,60 aşağıda, Euro Stoxx 50
%0,54 aşağıda.

ABD'de haftanın ilk işlem gününde güçlü satışlar yaşandı. Dow Jones 34342, S&P 500
4414, ve Nasdaq 14.008'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında  Dow
Jones %0,36 aşağıda, S&P 500 %0,39 aşağıda ve Nasdaq %0,40 aşağıda. 

Asya borsalarında yön yukarı dönerken Japonya negatif ayrışıyor. Nikkei 225 %1,71
aşağıda ve 26364, Shangai %1,01 yukarıda ve 3199, Hang Seng %0,49 yukarıda ve
21312.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1939-1969, kapanışı 1953 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1959. Direnç
seviyeleri 1965 ve 1975, destek seviyeleri 1950 ve 1935.

DİRENÇ 1 / 1965    DİRENÇ 2 / 1975
DESTEK 1 / 1950   DESTEK 2 / 1935

WTI HAM PETROL

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

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 92,93-98,35, ve kapanış 95,13 oldu. Bugün son işlem fiyatı
96,43. 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 dün 1,0872-1,0933, ve kapanışı 1,0883 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0874. Direnç seviyeleri 1,0880 ve 1,0945, destek seviyeleri 1,0805 ve 1,0770.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14062-14308 olurken, kapanışı 14070 oldu. Endeks vadeli işlemler
piyasasında %0,54 aşağıda. Direnç seviyeleri 14130 ve 14375, destek seviyeleri 14000 ve
13870. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14375
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2989-1,3056, ve kapanışı 1,3029 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3027. 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 dün işlem aralığı 14,6340-14,7652, ve kapanışı 14,6627 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.6679. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,7430, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6750     DİRENÇ 2 / 14,7430
DESTEK 1 / 14,5260    DESTEK 2 / 14,4780



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 39482-43201, kapanışı 39830 oldu. Bugün son işlem fiyatı 40068.
Direnç seviyeleri 40825 ve 41440, destek seviyeleri 39600 ve 39000. 

DİRENÇ 1 / 40825     DİRENÇ 2 / 41440
DESTEK 1 / 39600     DESTEK 2 / 39000



EKONOMİK TAKVİM



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.


