
Fed Başkanı Powell, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) düzenlediği bir panelde, ABD’deki yüksek
enflasyon ve piyasalar tarafından beklenen faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Powell,
enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üstünde olması sebebiyle, Fed’in "biraz daha hızlı
hareket etmesinin uygun olacağını" söyledi. Yatırımcıların şu anda bir dizi yarım puanlık faiz artışı
beklediğini belirten Powell, Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda 50 baz puanlık bir
faiz artışının "masada" olacağını ve  çoğu Fed üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan faiz artışının
uygun olacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Enflasyonu düşürmek için Fed’in araçlarını kullanmaya
“gerçekten” hazır olduğunu vurgulayan Powell, faiz oranlarını gerektiğinde daha da yükseltebileceklerini
söyledi. Powell'ın açıklamalarının etkisiyle hisse senedi ve tahvil piyasalarında satışlar yaşandı, ABD 10
yıllık tahvil getirisi tekrar %3 sınırına yaklaşırken, Dolar Endeksi güçlendi. Kriptoparalarda da güçlü
satışlar gözlendi.
Nomura, Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında faizi 75'er baz puan artıracağını öngördü. Kurum bu
kararların Mayıs ayındaki 50 baz puanlık artış sonrası alınacağını tahmin etti.
Morgan Stanley, Rusya kaynaklı arz sıkıntılarının artırabileceğine işaret ederek, Brent petrolde üçüncü
ve dördüncü çeyrek fiyat beklentisini 10’ar dolar artırdı ve sırasıyla 130 ve 120 dolara çıkardı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, IMF ve Dünya Bankası'nın Rusya-Ukrayna savaşı ve Kovid-19 salgını
dahil olmak üzere halihazırda karşı karşıya olunan birden fazla krizle başa çıkmak için tasarlanmadığını
söyledi. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Yellen, kısa ve
uzun vadede Ukrayna'nın ekonomik ihtiyaçlarına destek sağlamak için ABD'nin ortakları ve
müttefikleriyle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Almanya'da doğalgaz
tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası darboğazlara hazırlandığı
bildirildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya
verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy de Ukrayna'nın ekonomik kayıplarını telafi etmek için yıllık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu
belirtti.
Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmada, ülke ihracatının bu yıl yüzde 12 azalışla 484
milyar dolara, ithalatının da yüzde 30 gerileyerek 266 milyar dolara düşmesinin beklendiği bildirildi.
Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında
bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalının ülkeye girişine yasak getirdi.
Covid önlemleri Çin piyasalarında risk iştahının gerilemesine neden olurken, Çinli regülatör büyük
yatırımcılara hisse almaları çağrısında bulundu.
Türkiye'de menkul kıymet satışına gelen TL ile ödeme zorunluluğu, ithal emtia oranlarının yüksek olduğu
sektörlerde tepkilere yol açtı. Kararı ‘kontrollü ekonomi’ olarak yorumlayan piyasa aktörleri, uygulamanın
ilgili sektörlerde bürokratik zaman kayıplarına, kur risklerine ve fazladan ödenecek banka
komisyonlarına neden olacağını savunuyor.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,83-%2,95 aralığında işlem gördü, kapanış %2,91 oldu. bugün son
işlem seviyesi %2,94.
Dolar endeksi dün 99,81-100,63 aralığında hareket etti, ve kapanışı 100,62 oldu. Bugün son seviye
100,51.
Brent petrol dün 106,79-109,82 aralığında işlem gördü, kapanış 108,61 oldu. Bugün son işlem fiyatı
107,28.
Ethereum dün 2992-3179 aralığında işlem gördü, kapanış 2999 oldu. Bugün son işlem fiyatı 3021.
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Avrupa borsaları dalgalı bir işlem gününün ardından günü karışık kapanışlarla
tamamladı. DAX 14332, FTSE 100 7549 ve CAC 40 6603’den kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,02 aşağıda, FTSE 100 %1,22 aşağıda, Euro Stoxx
50 %0,03 aşağıda.

ABD'de endeksler güne alışlarla başladıktan sonra gelen kuvvetli satışlarla günü kırmızı
bölgede tamamladı. Dow Jones 34781, S&P 500 4388, ve Nasdaq 13.725'den kapanış
gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,17 aşağıda, S&P 500 %0,08
aşağıda ve Nasdaq 100 %0,11 yukarıda.

Asya borsalarındaki satıcılı seyir bugün de devam ediyor, Çin pozitife döndü. Nikkei 225
%1,56 aşağıda ve 27122, Shangai %0,30 yukarıda ve 3089, Hang Seng %0,06 aşağıda
ve 20670.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1936-1957, kapanışı 1951 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1951. Direnç
seviyeleri 1965 ve 1975, destek seviyeleri 1950 ve 1945.

DİRENÇ 1 / 1965    DİRENÇ 2 / 1975
DESTEK 1 / 1950   DESTEK 2 / 1945

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 106,20  DİRENÇ 2 / 107,20
DESTEK 1 / 102,50  DESTEK 2 / 100,50

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 102,54-105,93, ve kapanış 104,56 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 103,21. Direnç seviyeleri 106,20 ve 107,20, destek seviyeleri 102,50 ve 100,50.



EUR/USD

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

Paritenin işlem aralığı dün 1,0823-1,0936, ve kapanışı 1,0839 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0847. Direnç seviyeleri 1,0880 ve 1,0910, destek seviyeleri 1,0820 ve 1,0800.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 14305-14601 olurken, kapanışı 14332 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,02 aşağıda. Direnç seviyeleri 14305 ve 14575, destek seviyeleri 14130
ve 14075. 

DİRENÇ 1 / 14305     DİRENÇ 2 / 14575
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14075



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,3022-1,3090, ve kapanışı 1,3028 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,3027. Direnç seviyeleri 1,3050 ve 1,3065, destek seviyeleri 1,3000 ve 1,2970.

DİRENÇ 1 / 1,3050     DİRENÇ 2 / 1,3065
DESTEK 1 / 1,3000    DESTEK 2 / 1,2970

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,6623-14,7445, ve kapanışı 14,7035 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.7046. Direnç seviyeleri 14,7650 ve 14,8750, destek seviyeleri 14,6750 ve 14,5260.

DİRENÇ 1 / 14,7650     DİRENÇ 2 / 14,8750
DESTEK 1 / 14,6750    DESTEK 2 / 14,5260



• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 40554-42972, kapanışı 40596 oldu. Bugün son işlem fiyatı 40698.
Direnç seviyeleri 41175 ve 42090, destek seviyeleri 40220 ve 39215. 

DİRENÇ 1 / 41175     DİRENÇ 2 / 42090
DESTEK 1 / 40220     DESTEK 2 / 39215



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.


