
Minnepolis Fed Başkanı Neel Kashkari, eğer Çin'de Covid-19'u engellemeyi amaçlayan kapanmalar küresel
tedarik zincirine daha fazla bozulmaya sebep olursa, Fed'in yüksek enflasyonu aşağı çekmek için daha
agresif aksiyon alması gerekeceğini belirtti.
G7, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik
ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Moskova'nın uluslararası izolasyonunun artırılması
konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.
İngiliz Hazinesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Moskova Menkul Kıymetler Borsası'nın (MOEX)
tanınan borsa statüsünün iptal edilmesinin planlandığını bildirdi. İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamada,
planın yürürlüğe girmesiyle yatırımcıların gelecekte MOEX’te menkul kıymet ticareti yaparken mevcut
yatırımlarının korunacağı fakat İngiltere’de sahip oldukları bazı vergi avantajlarına ise artık erişemeyecekleri
bildirildi.
Japonya votka, kereste türü ürünler ile elektrikli makinalar dahil olmak üzere 38 ürünün Rusya'dan ithalatını
yasakladı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya rejimine karşı, Kanada'nın Özel Ekonomik Tedbirler
Düzenlemeleri kapsamında yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, "ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini
güçlendireceklerini" belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları hatırlatarak,
söz konusu yaptırımların aşılması ve Rus ekonomisine destek amacıyla 2,5 trilyon rubleden (32,3 milyar
dolar) fazla bir bütçe kullanacaklarını ifade etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olunduğunu belirterek,
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın halihazırda "vahim" olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.
Bu tehdidin gelirlerinin çok büyük bir kısmını gıdaya harcayan aileleri etkilediğini vurgulayan Yellen, küresel
gıda sisteminin birbirine bağlı olmasının her kıtada yaşayan insanların etkilenmesi anlamına geldiğini
söyledi.
IMF'nin küresel büyüme tahminini aşağı çekmesinin ardından petrol piyasasında görülen olumsuz fiyatlama
yeni günde yerini yükselişe bıraktı.
ABD'de Joe Biden yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbonsuz enerji üretiminin
sürdürülmesi için kapanma tehlikesi bulunan nükleer enerji santrallerine 6 milyar dolar ayıracak.
Çin'de banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit
tutuldu.
Japonya Merkez Bankası 10 yıllık tahvil getirisinin kritik eşik olan yüzde 0,25’e yükselmesinin ardından,
sınırsız büyüklükte 10 yıllık tahvil alımı yapacağını duyurdu.
Japonya'nın ihracatı Mart ayında artış gösterse de piyasa beklentilerini karşılayamadı. Japonya Ekonomi
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ihracat
yüzde 14,7 artışla 8 trilyon 460,9 milyar yen oldu. Piyasalarda beklenti artışın yüzde 17,5 seviyesinde
geleceği yönündeydi.
Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti. Şirketin dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6
milyon oldu. İlk çeyreğe ilişkin sonuçların açıklanmasının ardından şirketin hisselerinde yüzde 20'ye yakın
düşüş yaşandı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,83-%2,94 aralığında işlem gördü, kapanış %2,94 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,94.
Dolar endeksi dün 100,69-101,02 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,99 oldu. Bugün son seviye 100,73.
Brent petrol dün 106,81-114,35 aralığında işlem gördü, kapanış 107,40 oldu. Bugün son işlem fiyatı 108,46.
Ethereum dün 3004-3130 aralığında işlem gördü, kapanış 3094 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3083.
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Avrupa borsaları Paskalya tatili dönüşünde gün sonunda gelen alımlarla pozitif bölgede
kapandı. DAX 14236, FTSE 100 7610 ve CAC 40 6576’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli
işlemler piyasasında DAX %0,03 aşağıda, FTSE 100 %0,10 yukarıda, Euro Stoxx 50
%0,29 aşağıda.

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü yükselişler yaşandı. Dow Jones 34885,
S&P 500 4445, ve Nasdaq 14.095'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
Dow Jones %0,12 aşağıda, S&P 500 %0,40 aşağıda, ve Nasdaq 100 %0,84 aşağıda.

Asya borsalarında bugün karışık performanslar var. Nikkei 225 %0,86 yukarıda ve 27217,
Shangai %0,48 aşağıda ve 3178, Hang Seng %0,16 yukarıda ve 21062.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1943-1981, kapanışı 1950 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1945. Direnç
seviyeleri 1950 ve 1965, destek seviyeleri 1945 ve 1930.

DİRENÇ 1 / 1950    DİRENÇ 2 / 1965
DESTEK 1 / 1945   DESTEK 2 / 1930

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 103,60  DİRENÇ 2 / 105,10
DESTEK 1 / 102,00  DESTEK 2 / 100,50

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,03-109,10, ve kapanış 102,66 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 103,68. Direnç seviyeleri 103,60 ve 105,10, destek seviyeleri 102,00 ve 100,50.



EUR/USD

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

Paritenin işlem aralığı dün 1,0761-1,0814, ve kapanışı 1,0787 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0814. Direnç seviyeleri 1,0820 ve 1,0880, destek seviyeleri 1,0800 ve 1,0770.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13991-14240 olurken, kapanışı 14236 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,03 aşağıda. Direnç seviyeleri 14325 ve 14350, destek seviyeleri 14130
ve 14000. 

DİRENÇ 1 / 14325     DİRENÇ 2 / 14350
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2980-1,3040, ve kapanışı 1,2996 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3033. Direnç seviyeleri 1,3050 ve 1,3080, destek seviyeleri 1,3000 ve 1,2970.

DİRENÇ 1 / 1,3050     DİRENÇ 2 / 1,3080
DESTEK 1 / 1,3000    DESTEK 2 / 1,2970

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,6337-14,6743, ve kapanışı 14,6535 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.6567. Direnç seviyeleri 14,6750 ve 14,6880, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6750     DİRENÇ 2 / 14,6880
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 40578-41751, kapanışı 41289 oldu. Bugün son işlem fiyatı 41346.
Direnç seviyeleri 42200 ve 42570, destek seviyeleri 41225 ve 40000. 

DİRENÇ 1 / 42200     DİRENÇ 2 / 42570
DESTEK 1 / 41225     DESTEK 2 / 40000



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.


