
Bugün piyasalar Fed (ABD Merkez Bankası), Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası
başkanlarının yapacakları konuşmaları ve verecekleri mesajları dikkatle takip ediyor olacak.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Rapor'un
yayımlanan Nisan sayısında, ekonominin Şubat ayı ortasından bu yana "ılımlı" hızda büyüdüğü,
enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik
gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiği ifade edildi. Covid-19 vakalarının
ülke genelinde azalmasıyla perakende ve finansal olmayan hizmet firmaları arasındaki tüketici
harcamalarının hızlandığına işaret edilen raporda, üretim faaliyetinin çoğu bölgede genel olarak
sağlam olduğu ancak tedarik zinciri yığılmaları, iş gücü piyasasının sıkılığı ve yüksek girdi
maliyetlerinin firmaların talebi karşılama kabiliyetleri üzerinde zorluklar oluşturmaya devam ettiği
aktarıldı.
ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan
fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu
hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Covid-19
ve Vladimir Putin'dir." görüşünü paylaştı.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Rusya'ya karşı petrol ve doğalgaz
ambargosunu "er ya da geç" uygulayacağından emin olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Yeni START anlaşması kapsamında kıtalararası
balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit
oluşturmadığını açıkladı.
ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası
Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un konuşması
sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.
ABD, Rusya merkezli kripto para madenciliği şirketi BitRiver, Rus ticari bankası Transkapitalbank
ve Rus oligark Konstantin Malofeyev tarafından yönetilen ve 40’tan fazla kişi ve kuruluştan oluşan
küresel bir ağa yaptırım uyguladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) son raporunda Rusya ve İran gibi ülkelerin enerji kaynaklarından
para kazanmak ve uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak için kripto para madenciliğine
yönelebileceğini belirtti.
Rusya Ticaret ve Sanayi Odası'nın dış ticarette ödemelerin kriptopara ile yapılması önerisine
Rusya Maliye Bakanlığı destek verdi.
Ukrayna merkezli kriptopara borsası Qmall, Avrupa Birliği'nde iş yapabilmek için gerekli olan
lisansları aldı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,81-%2,98 aralığında işlem gördü, kapanış %2,84 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,88.
Dolar endeksi dün 100,22-101,03 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,34 oldu. Bugün son
seviye 100,39.
Brent petrol dün 104,67-109,03 aralığında işlem gördü, kapanış 107,24 oldu. Bugün son işlem fiyatı
107,94.
Ethereum dün 3036-3166 aralığında işlem gördü, kapanış 3085 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3093.
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Avrupa borsaları dün yönünü yukarı çevirirken İngiltere nispeten zayıf reaksiyon verdi.
DAX 14343, FTSE 100 7637 ve CAC 40 6617’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %0,29 yukarıda, FTSE 100 %0,35 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,55
yukarıda.

ABD'de dün Nasdaq endeksi negatif ayrıştı. Dow Jones 35260, S&P 500 4473, ve
Nasdaq 14.077'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,41
yukarıda, S&P 500 %0,56 yukarıda, ve Nasdaq 100 %0,86 yukarıda.

Asya borsalarında bugün genel olarak kırmızı bölgede işlemler gerçekleşiyor, Japonya
pozitif ayrışıyor. Nikkei 225 %1,31 yukarıda ve 27574, Shangai %0,62 aşağıda ve 3131,
Hang Seng %1,18 aşağıda ve 20698.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1939-1958, kapanışı 1957 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1950. Direnç
seviyeleri 1965 ve 1975, destek seviyeleri 1950 ve 1946.

DİRENÇ 1 / 1965    DİRENÇ 2 / 1975
DESTEK 1 / 1950   DESTEK 2 / 1946

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 105,60  DİRENÇ 2 / 107,90
DESTEK 1 / 103,05  DESTEK 2 / 102,25

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 100,43-104,50, ve kapanış 102,98 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 103,84. Direnç seviyeleri 105,60 ve 107,90, destek seviyeleri 103,05 ve 102,25.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0880     DİRENÇ 2 / 1,0915
DESTEK 1 / 1,0820   DESTEK 2 / 1,0800

Paritenin işlem aralığı dün 1,0783-1,0866, ve kapanışı 1,0848 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0843. Direnç seviyeleri 1,0880 ve 1,0915, destek seviyeleri 1,0820 ve 1,0800.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14137-14382 olurken, kapanışı 14343 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,29 yukarıda. Direnç seviyeleri 14600 ve 14800, destek seviyeleri 14330
ve 14130. 

DİRENÇ 1 / 14600     DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14330    DESTEK 2 / 14130



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2989-1,3070, ve kapanışı 1,3067 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3060. Direnç seviyeleri 1,3075 ve 1,3085, destek seviyeleri 1,3050 ve 1,3000.

DİRENÇ 1 / 1,3075     DİRENÇ 2 / 1,3085
DESTEK 1 / 1,3050    DESTEK 2 / 1,3000

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,6448-14,6788, ve kapanışı 14,6723 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.6698. Direnç seviyeleri 14,6800 ve 14,7650, destek seviyeleri 14,5260 ve 14,4780.

DİRENÇ 1 / 14,6800     DİRENÇ 2 / 14,7650
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 40890-42186, kapanışı 41419 oldu. Bugün son işlem fiyatı 41686.
Direnç seviyeleri 42140 ve 42345, destek seviyeleri 41215 ve 40130. 

DİRENÇ 1 / 42140     DİRENÇ 2 / 42345
DESTEK 1 / 41215     DESTEK 2 / 40130



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.


