
Bu hafta gözler Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası 2022 Bahar Toplantılarında
konuşma yapacak olan Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)
başkanlarının vereceği mesajlarda olacak. Fed Başkanı Powell, 3-4 Mayıs tarihlerindeki Fed
FOMC toplantısı öncesinde son konuşmasını yapmış olacak. Powell daha önceki konuşmasında
Mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğu mesajı vermişti.
Enflasyonun 40 yılın zirvesinde seyretmesi nedeniyle Fed yetkilileri arasında da daha hızlı faiz
artışı olabileceği söylemleri artmış durumda.
Goldman Sachs, önümüzdeki iki yıl içinde ABD'de resesyon ihtimalinin yüzde 35 olduğunu
belirtti. Bankanın analizine göre Fed'in önünde yumuşak bir iniş için zorlu bir yol var.
Petrol fiyatları Rusya'nın daha fazla ülkenin enerji ticaretine ambargo koyması durumunda
fiyatların rekor seviyelere yükselebileceği yönündeki uyarısının ardından yeni haftaya yükselişle
başladı. Fiyatlar üzerinde Libya'daki iki limanın kapanması da etkili oldu.
Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme performansı kaydetti. Ekonomistlerin
beklentisi yüzde 4,2 büyüme yönündeydi. Büyüme dışında açıklanan Mart verileri tüketim
tarafında ivme kaybına işaret ederken üretimin büyüme performansının sürdüğünü gösterdi.
Sanayi üretimi Mart ayında %5,0 artarak %4,5 olan beklentinin üstünde gerçekleşti, önceki
dönem sanayi üretimi %7,5 artış kaydetmişti.
Çin'in finans merkezi Şanghay'da Pazar günü 3 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği
açıklandı. Böylelikle son dönemdeki salgında ilk can kayıpları yaşanmış oldu.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japon Yeni'nin son hareketlerinin
oldukça keskin olduğunu ve işletme planlarına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Kuroda,
kurun değer kaybının zararları konusunda bugüne kadarki en güçlü uyarısını yaptı.
Elektrikli araçların pazar payı 10 yılda 41 kat arttı, satışlar 2021'de rekor kırdı. Satışların bu yıl
2021 bandını aşarak rekor tazelemesi bekleniyor.
Rusya, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu
karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranının yüzde 0 olarak belirlendiğini, yurt içi yerleşik gerçek
kişilere ait hesapların dönüşümüne bağlı olarak TL zorunlu karşılıklara ilave faiz/nema ödenmesi
uygulamasına son verildiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hizmet ihracatı gelirleri için aldığı yeni karara
göre, turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından sağlanan gelirin bankalara döviz olarak
satılması durumunda dövizin yüzde 40’ı Merkez Bankası’na gidecek.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Perşembe günü %2,64-%2,83 aralığında işlem gördü, kapanış %2,82
oldu. bugün son işlem seviyesi %2,86.
Dolar endeksi Cuma günü 100,39-100,56 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,49 oldu. Bugün
son seviye 100,70.
Brent petrol Perşembe günü 106,86-112,64 aralığında işlem gördü, kapanış 111,69 oldu. Bugün
son işlem fiyatı 112,55
Ethereum dün 3022-3083 aralığında işlem gördü, kapanış 3045 oldu. Bugün son işlem fiyatı
2921.
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Avrupa borsalarındaki yükselişler Perşembe günü de (haftanın son işlem günü) devam
etti. DAX 14091, FTSE 100 7594 ve CAC 40 6562’den kapanış gerçekleştirdi. 

ABD'de haftanın son işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde kayıplar yaşandı.
Dow Jones 34492, S&P 500 4392, ve Nasdaq 13.897'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli
işlemler piyasasında Dow Jones %0,22 aşağıda, S&P 500 %0,54 aşağıda, ve Nasdaq
100 %0,95 aşağıda.

Asya borsaları yeni aşağı yönlü hareketlerle başladı, Hong Kong bugün kapalı. Nikkei
225 %1,61 aşağıda ve 26734, Shangai %0,76 aşağıda ve 3186.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Perşembe günü işlem aralığı 1960-1980, kapanışı 1973 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1986. Direnç seviyeleri 1990 ve 2015, destek seviyeleri 1980 ve 1975.

DİRENÇ 1 / 1990    DİRENÇ 2 / 2015
DESTEK 1 / 1980   DESTEK 2 / 1975

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 108,70  DİRENÇ 2 / 116,50
DESTEK 1 / 105,60  DESTEK 2 / 104,40

WTI ham petrolde işlem aralığı Perşembe günü 102,14-107,63, ve kapanış 106,50 oldu. Bugün
son işlem fiyatı 107,55. Direnç seviyeleri 108,70 ve 116,50, destek seviyeleri 105,60 ve 104,40.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0800     DİRENÇ 2 / 1,0820
DESTEK 1 / 1,0770   DESTEK 2 / 1,0725

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0796-1,0830, ve kapanışı 1,0813 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0789. Direnç seviyeleri 1,0800 ve 1,0820, destek seviyeleri 1,0770 ve 1,0725.

DAX

Endeksin Perşembe günü 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 Cuma günü 1,3041-1,3077, ve kapanışı 1,3055 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,3025. Direnç seviyeleri 1,3050 ve 1,3070, destek seviyeleri 1,3000 ve 1,2970.

DİRENÇ 1 / 1,3050     DİRENÇ 2 / 1,3070
DESTEK 1 / 1,3000    DESTEK 2 / 1,2970

USD/TRY
Paritenin Cuma günü işlem aralığı 14,5831-14,6505, ve kapanışı 14,6389 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 14.6280. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,7050, 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 39850-40677, kapanışı 40268 oldu. Bugün son işlem fiyatı 38902.
Direnç seviyeleri 39200 ve 39600, destek seviyeleri 37560 ve 37150. 

DİRENÇ 1 / 39200     DİRENÇ 2 / 39600
DESTEK 1 / 37560     DESTEK 2 / 37150



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.


