
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mariupol'de insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki
bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa Ukrayna, (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden
çekilecek." dedi.
Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika şefi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve gaz
ithalatına tam bir ambargo veya cezalandırıcı tarifeler uygulanmasına yeterli desteği vermediklerini
söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, The Times'a yaptığı açıklamada
Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatına karşı "akıllı yaptırımlar" hazırlamakta olduğunu söyledi.
Dombrovskis yaptığı açıklamada, "Rusya'ya karşı 6'ncı yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz ve bir çeşit
petrol ambargosu uygulamayı değerlendiriyoruz. Yaptırımlar uygularken, kendimize olan hasarı minimize
ederken Rusya üzerinde baskıyı maksimize etmenin bir yolunu bulmamız gerekli" diye konuştu.
Çin'in Şanghay kentinde 24 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki gün
kentte salgın kaynaklı can kaybı 39 olmuştu. Çin bir süredir Şanghay'daki salgını kontrol altına almaya
çalışırken, başkent Pekin'de artan vakalar da kaygı yaratıyor.
Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar
üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların
altına geriledi.
Çin Merkez Bankası Danışmanı Wang Yiming, ikinci çeyrekte yüzde 5 üzeri büyüme için daha güçlü
adımlar atılması gerektiğini söyledi. Geçen hafta Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, ihtiyaç
duyulması halinde küçük ve orta ölçekli şirketlere destek sağlamaya hazır olduklarını söylemişti.
Geçtiğimiz hafta ABD Doları karşısında 2015 yılından bu yana görülen en kötü haftayı yaşayan Çin
yuanı, bu sabah da son 1 yılın en düşük seviyesine indi. Aralarında Şanghay'ın da olduğu pek çok kentte
Covid-19 salgının önlenmesi çabaları çerçevesinde karantina, kapatma tedbirlerinin devam etmesinin
ekonomik aktiviteye negatif etkilerinin Çin ekonomisinin bu yıl için belirlenmiş yüzde 5,5 büyüme
hedefini yakalayamayacağı endişelerine yol açması Çin yuanının değer kaybetmesinde etkili oldu. 
Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.
Rus Alfa Bankası'nın Hollanda'daki iştiraki olan Amsterdam Trade Bank (ATB) yaptırımlar sebebiyle iflas
ettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı
Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.
Twitter yönetimi, milyarder iş insanı Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakmaya başladı. New York
Times'ın haberine göre 11 üyeli Twitter yönetim kurulu teklifi görüşmek için Pazar günü bir toplantı
gerçekleştirdi. Wall Street Journal'ın haberine göre ise satın alma anlaşması bu hafta gerçekleşebilir.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %2,86-%2,97 aralığında işlem gördü, kapanış %2,90 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,87.
Dolar endeksi Cuma günü 100,47-101,33 aralığında hareket etti, ve kapanışı 101,11 oldu. Bugün son
seviye 101,34.
Brent petrol Cuma günü 105,45-108,56 aralığında işlem gördü, kapanış 105,97 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 103,64.
Ethereum dün 2911-2969 aralığında işlem gördü, kapanış 2940 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2870.
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Avrupa borsaları haftayı sert satışlarla tamamladı. DAX 14067, FTSE 100 7483 ve CAC
40 6539’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %1,56 aşağıda,
FTSE 100 %0,78 aşağıda, Euro Stoxx 50 %1,62 aşağıda.

ABD'de de Cuma günü güçlü kayıplar yaşandı. Dow Jones 33720, S&P 500 4258, ve
Nasdaq 13.322'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,52
aşağıda, S&P 500 %0,52 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,42 aşağıda.

Cuma günü küresel piyasalarda yaşanan güçlü satışların ve Çin'de pandemiyle ilgili
olumsuz gelişmelerin etkisiyle bugün Asya'da da yön aşağı. Nikkei 225 %1,73 aşağıda ve
26637, Shangai %2,76 aşağıda ve 3001, Hang Seng %2,80 aşağıda ve 20060.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1926-1955, kapanışı 1931 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1918.
Direnç seviyeleri 1930 ve 1937, destek seviyeleri 1915 ve 1900.

DİRENÇ 1 / 1930    DİRENÇ 2 / 1937
DESTEK 1 / 1915   DESTEK 2 / 1900

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 100,50  DİRENÇ 2 / 102,00
DESTEK 1 / 98,30  DESTEK 2 / 95,80

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 101,57-104,69, ve kapanış 102,19 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 99,83. Direnç seviyeleri 100,50 ve 102,00, destek seviyeleri 98,30 ve 95,80.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0800     DİRENÇ 2 / 1,0820
DESTEK 1 / 1,0770   DESTEK 2 / 1,0750

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0770-1,0851, ve kapanışı 1,0796 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0773. Direnç seviyeleri 1,0800 ve 1,0820, destek seviyeleri 1,0770 ve 1,0750.

DAX

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 14047-14376 olurken, kapanışı 14067 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %1,56 aşağıda. Direnç seviyeleri 14000 ve 14080, destek seviyeleri 13870
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14000     DİRENÇ 2 / 14080
DESTEK 1 / 13870    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,2822-1,3035, ve kapanışı 1,2831 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2804. Direnç seviyeleri 1,2825 ve 1,2850, destek seviyeleri 1,2800 ve 1,2750.

DİRENÇ 1 / 1,2825     DİRENÇ 2 / 1,2850
DESTEK 1 / 1,2800    DESTEK 2 / 1,2750

USD/TRY
Paritenin Cuma günü işlem aralığı 14,6925-14,7560, ve kapanışı 14,7434 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 14.7468. 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 38980-39945, kapanışı 39499 oldu. Bugün son işlem fiyatı 39212.
Direnç seviyeleri 39215 ve 40000, destek seviyeleri 38500 ve 37250. 

DİRENÇ 1 / 39215     DİRENÇ 2 / 40000
DESTEK 1 / 38500     DESTEK 2 / 37250



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.


