
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık %3,5 seviyesine
yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken, tek seferde 75 baz puanlık bir artırımın imkansız
olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sağlamasının
"öngörülemez sonuçları olabileceği" uyarısına karşı, "Rusya’nın boş tehditleri konusunda spekülasyon
yapmayacağını" ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.
Japonya ve İsviçre, Rusya'nın Ukraynalı sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sorumlu tutulması
gerektiği konusunda anlaştıklarını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve
sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a
teslim etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batı yaptırımlarının bir sonucu olarak Rusya'nın füzeler, topçular,
uçaklar, helikopterler ve kruvazörler de dahil olmak üzere savunma cephaneliğini yenilemesinin son
derece zor olacağını söyledi.
UNICEF Ukrayna yaptığı açıklamada, Rusya işgalinin Ukrayna'da "su ve elektrik şebekelerini harap
ettiğini" ve 4,6 milyon insanın suya sınırlı erişimi olduğunu söyledi.
Petrolde Çin'de salgın önlemleri ile ilgili verilen mesajlar ve Libya'daki arzda yaşanan problemlerin
sürmesi nedeniyle fiyatlarda yukarı yönlü hareket devam ediyor.
ABD doğal gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel bir enerji krizine neden olması ve
tahminlerin daha serin bahar sıcaklıkları için çağrıda bulunmasıyla dün 13 yıldan fazla bir sürenin en
yüksek seviyesine yükseldi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu büyüyen gıda krizini ele
almak için dünyanın sanayi ülkelerinden bakanlarla bir araya gelecek.
Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle küresel tahıl fiyatlarında gerçekleşen yükseliş etkisini sürdürüyor.
Tahıl fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon görünümü açısından da yukarı yönlü bir risk olarak öne
çıkıyor.
Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan, buğday ihracatına başlamak için Mısır, Türkiye, Çin,
Bosna-Hersek, Sudan, Nijerya, İran gibi ülkelerle görüşmelerde bulunuyor.
ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu 90 ülkeyi Covid-19 nedeniyle seyahat edilmesi tehlikeli uçuş
noktaları listesinden çıkardı.
Avustralya Merkez Bankası, bugün yayınlanan Nisan ayı politika toplantısının tutanaklarına göre,
enflasyonun hızlanması ve sıkılaşan işgücü piyasasının ücret artışını daha da yukarı çekmesi nedeniyle
on yıldan fazla bir süredir ilk kez faiz oranlarını yükseltmeye daha yakın.
Kriptopara borsası Currency, Rusya merkezli siber saldırılara maruz kaldığını ve bu saldırıların devam
ettiğini açıkladı.
Türkiye'de Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövize endeksli olarak kararlaştırılan taşıt satış
sözleşmeleri dışındaki kalan menkul satış sözleşmelerinde TL ile ödeme zorunluluğu getirildi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,81-%2,88 aralığında işlem gördü, kapanış %2,86 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,85.
Dolar endeksi dün 100,46-100,86 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,82 oldu. Bugün son seviye
100,98.
Brent petrol dün 110,86-115,00 aralığında işlem gördü, kapanış 112,84 oldu. Bugün son işlem fiyatı
113,32.
Ethereum dün 2882-3077 aralığında işlem gördü, kapanış 3004 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3038.
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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. Vadeli
işlemler piyasasında DAX %0,16 aşağıda, FTSE 100 %0,12 yukarıda, Euro Stoxx 50
%0,05 yukarıda.

ABD'de haftanın dün sınırlı hareketler yaşandı. Dow Jones 34514, S&P 500 4404, ve
Nasdaq 13.966'dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,20
yukarıda, S&P 500 %0,31 yukarıda, ve Nasdaq 100 %0,49 yukarıda.

Asya borsalarınd Japonya pozitif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,66 yukarıda ve 26977,
Shangai %0,11 aşağıda ve 3192, Hang Seng %2,11 aşağıda ve 21064.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın işlem aralığı 1970-1998, kapanışı 1978 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1975. Direnç
seviyeleri 1980 ve 1990, destek seviyeleri 1975 ve 1950.

DİRENÇ 1 / 1980    DİRENÇ 2 / 1990
DESTEK 1 / 1975   DESTEK 2 / 1950

WTI HAM PETROL

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

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 106,01-109,92, ve kapanış 107,67 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 108,21. 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 dün 1,0769-1,0821, ve kapanışı 1,0782 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0772. 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. Vadeli
işlemler piyasasında endeks %0,16 aşağıda. Direnç seviyeleri 14130 ve 14325, destek seviyeleri
14000 ve 13870. 

DİRENÇ 1 / 14130     DİRENÇ 2 / 14325
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,3004-1,3064, ve kapanışı 1,3015 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2995. Direnç seviyeleri 1,3050 ve 1,3075, destek seviyeleri 1,3000 ve 1,2970.

DİRENÇ 1 / 1,3050     DİRENÇ 2 / 1,3075
DESTEK 1 / 1,3000    DESTEK 2 / 1,2970

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,6170-14,6652, ve kapanışı 14,6396 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.6457. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,6965, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6750     DİRENÇ 2 / 14,6965
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 38554-40975, kapanışı 40659 oldu. Bugün son işlem fiyatı 40670.
Direnç seviyeleri 41225 ve 42235, destek seviyeleri 39930 ve 39600. 

DİRENÇ 1 / 41225     DİRENÇ 2 / 42235
DESTEK 1 / 39930     DESTEK 2 / 39600



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.


