
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik
beklentileri zayıflattığını, küresel ekonomik görünümün "olağanüstü derecede belirsiz" olduğunu,
yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğini söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırarak yüzde 2 enflasyon hedefini
başarmayı istihdamı maksimize etme amacının önüne koyduğu yönündeki eleştirilere karşı çıktı.
Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve aşağı getirilmesi gerektiğini belirten Mester, Fed'in de
bunu yapmakta olduğunu vurguladı.
Philadelphia Fed Başkanı Patrik Harker, Fed'in aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmek için faiz
oranlarını artırmaya ihtiyacı olduğunu, ancak faiz artırımının çok hızlı veya agresif olmaması
gerektiğini söyledi.
Piyasadaki indirim beklentilerine rağmen Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi referans faiz oranını
yüzde 2,85 seviyesinde sabit tuttu. Banka piyasaya ekstra likidite sunmaktan da kaçındı.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasının amacının
yüzde 2 enflasyon hedefini yakalamak olduğunu, kurları manipüle etmeyi amaçlamadığını
söyledi. 
Avustralya, aralarında Kamaz, Sevmash, Rus Demiryolları ve United Shipbuilding gibi kurumların
yer aldığı 14 Rus devlet teşebbüsüne yaptırım uygulayacak.
İngiliz hükümeti, Rus oligark Roman Abramovich'e yakın 2 Rus oligark Eugene Tenenbaum ve
David Davidovich'in 10 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulduğunu bildirdi.
ABD'de tüketici güveni Nisan'da istihdam artışına dair iyimserlikle 3 ayın en yüksek seviyesine
çıktı. Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Nisan'da 59.4'ten 65.7'ye yükseldi. Beklenti verinin
59 gelmesi yönündeydi.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), geçen yıl yüzde 2,7 artan küresel çelik talebinin Rusya-Ukrayna
savaşının oluşturduğu belirsizlik nedeniyle 2022'de sadece yüzde 0,4 artarak 1 milyar 840,2
milyon tona ulaşacağı tahmininde bulundu.
Elon Musk'ın Twitter için yaptığı teklif şirket içinde tepki çekti. Bloomberg'in haberine göre şirket
Elon Musk'ın satın alımını engellemek için bir dizi önlem hazırlığında.
Amerikalı e-ticaret devi Amazon, artan maliyetler nedeniyle tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara
yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon" ek ücreti uygulayacak.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantının ardından bir değerlendirme
notu yayınlayan JPMorgan, ortaya konan güvercin duruş sonrasında TCMB'den önümüzdeki
aylarda da faiz indirimi beklemediğini bildirdi.
Çin'de konut fiyatları Mart ayında da geriledi. Son 7 aydır gerileyen konut fiyatları Mart ayında
bir önceki aya göre yüzde 0,07 düştü. Şubat ayında da fiyatlar yüzde 0,13 gerilemişti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,64-%2,83 aralığında işlem gördü, kapanış %2,82 oldu. 
Dolar endeksi dün 99,57-100,76 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,33 oldu. Bugün son
seviye 100,50.
Brent petrol dün 106,86-112,64 aralığında işlem gördü, kapanış 111,69 oldu. 
Ethereum dün 2975-3144 aralığında işlem gördü, kapanış 3012 oldu. Bugün son işlem fiyatı
3034.
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Avrupa borsalarındaki yükselişler dün de devam etti. DAX 14091, FTSE 100 7594 ve
CAC 40 6562’den kapanış gerçekleştirdi. 

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde kayıplar yaşandı. Dow Jones 34492, S&P 500
4392, ve Nasdaq 13.897'den kapanış gerçekleştirdi. 

Bugün tatil olmayan Asya borsalarında yön aşağı. Erken kapanan Nikkei 225 %0,09 aşağıda ve
27147, Shangai %0,59 aşağıda ve 3206.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1960-1980, kapanışı 1973 oldu. Direnç seviyeleri 1975 ve 1980, destek
seviyeleri 1965 ve 1950.

DİRENÇ 1 / 1975    DİRENÇ 2 / 1980
DESTEK 1 / 1965   DESTEK 2 / 1950

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 108,70  DİRENÇ 2 / 116,50
DESTEK 1 / 105,60  DESTEK 2 / 104,25

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,14-107,63, ve kapanış 106,50 oldu. Direnç seviyeleri
108,70 ve 116,50, destek seviyeleri 105,60 ve 104,25.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0820     DİRENÇ 2 / 1,0880
DESTEK 1 / 1,0800   DESTEK 2 / 1,0770

Paritenin işlem aralığı dün 1,0757-1,0923, ve kapanışı 1,0827 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0805. Direnç seviyeleri 1,0820 ve 1,0880, destek seviyeleri 1,0800 ve 1,0770.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14037-14203 olurken, kapanışı 14091 oldu. Direnç seviyeleri 14130
ve 14345, destek seviyeleri 14000 ve 13870. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14345
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,3033-1,3147, ve kapanışı 1,3064 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3069. Direnç seviyeleri 1,3070 ve 1,3110, destek seviyeleri 1,3050 ve 1,3000.

DİRENÇ 1 / 1,3070     DİRENÇ 2 / 1,3110
DESTEK 1 / 1,3050    DESTEK 2 / 1,3000

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,5894-14,6351, ve kapanışı 14,6021 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.6244. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,7140, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6750     DİRENÇ 2 / 14,7140
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 39561-41490, kapanışı 39907 oldu. Bugün son işlem fiyatı 40137.
Direnç seviyeleri 40825 ve 41290, destek seviyeleri 39600 ve 39200. 

DİRENÇ 1 / 40825     DİRENÇ 2 / 41290
DESTEK 1 / 39600     DESTEK 2 / 39200



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.


