
Deutsche Bank ekonomistleri Fed’in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele etmek için 1980’li
yıllardan beri en agresif sıkılaşma politikası uygulayacağını belirterek ABD’nin bu nedenle
gelecek yıl resesyona girebileceği uyarısında bulundu.
Rus enerji şirketi Gazprom, 27 Nisan sabahı itibarıyla ruble ile ödeme yapmayan Polonya ve
Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını bildirdi.
Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını
açıklaması petrol ve Avrupa gaz fiyatlarını destekledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, stagflasyon potansiyeli arttıkça temel
kredi risklerinin geliştiğini bildirdi. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada,
Rusya-Ukrayna savaşının makroekonomik görünümü altüst etmesi ve makul risk senaryolarını
değiştirmesiyle küresel kredi ortamının son birkaç ayda önemli ölçüde değiştiği aktarıldı.
Japonya Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında para birimindeki sert değer kaybına rağmen
para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde
konuşan BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko, "kaynakları kısıtlı Japonya ekonomisinin" Rusya-Ukrayna
Savaşı'nın yan etkilerine daha duyarlı olduğunu söyledi. Savaşın piyasalara etkisi sonucu
yükselen ham madde fiyatlarının, ülkesindeki enflasyonu etkilediğini kaydeden Kuroda, buna
karşın BoJ'un halihazırdaki parasal genişleme politikasını sürdüreceğini açıkladı.
Lael Brainard, ABD Senatosu'nda yeterli oyu alarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Başkan
Yardımcısı olmaya hak kazandı.
Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc mali yılının ilk çeyreğinde satışlarının yüzde 23
arttığını bildirdi. Ukrayna'daki savaşın Youtube üzerinden reklam satışlarını olumsuz
etkilemesinin cironun beklentilerin hafif altında kalmasında rol oynadığını belirten Alphabet, ilk
çeyrekte satışların 68,1 milyar dolar olan beklentilerin altında 68,01 milyar dolar olduğunu
açıkladı.
Microsoft mali yılının Mart ayında sona eren üçüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 18,24 artırdığını
ve analist beklentilerinin üzerinde kar ettiğini bildirdi.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık ham petrol stokları 4,780 milyon varil ile beklentilerin
üstünde artış kaydetti, beklentil stokların 2,167 milyon varil artması yönündeydi, önceki hafta
stoklar 4,496 milyon varil azalmıştı.
Avustralya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) birinci çeyrekte çeyreklik %2,1 ve yıllık %5,1 artış ile
beklentilerin üstünde gerçekleşti, beklentiler %1,7 ve %4,6, önceki veriler %1,3 ve %3,5.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,72-%2,86 aralığında işlem gördü, kapanış %2,72 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,77.
Dolar endeksi dün 101,51-102,36 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,30 oldu. Bugün son
seviye 102,23.
Brent petrol dün 100,89-106,01 aralığında işlem gördü, kapanış 105,40 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 105,19.
Ethereum dün 2797-3035 aralığında işlem gördü, kapanış 2828 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2851.
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Avrupa borsalarında aşağı yönlü hareketler dün de kuvvetli bir şekilde devam etti. DAX
13658, FTSE 100 7301 ve CAC 40 6368’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %1,26 yukarıda, FTSE 100 %0,12 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,47
yukarıda.

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde kuvvetli satışlar yaşandı. Dow Jones 33190, S&P
500 4144, ve Nasdaq 12.820'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow
Jones %0,74 yukarıda, S&P 500 %0,50 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,31 yukarıda.

Asya borsaları nispeten sakin bir işlem günü geçirirken Japonya negatif ayrışıyor. Nikkei
225 %1,23 aşağıda ve 26371, Shangai %1,87 yukarıda ve 2940, Hang Seng %0,19
yukarıda ve 19973.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1895-1911, kapanışı 1905 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1899. Direnç
seviyeleri 1900 ve 1915, destek seviyeleri 1890 ve 1875.

DİRENÇ 1 / 1900    DİRENÇ 2 / 1915
DESTEK 1 / 1890   DESTEK 2 / 1875

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 103,00  DİRENÇ 2 / 105,05
DESTEK 1 / 101,75  DESTEK 2 / 95,80

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 97,49-103,31, ve kapanış 102,53 oldu. Bugün son işlem fiyatı
102,39. Direnç seviyeleri 103,00 ve 105,05, destek seviyeleri 101,75 ve 95,80.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0660     DİRENÇ 2 / 1,0700
DESTEK 1 / 1,0635   DESTEK 2 / 1,0600

Paritenin işlem aralığı dün 1,0635-1,0738, ve kapanışı 1,0637 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0651. Direnç seviyeleri 1,0660 ve 1,0700, destek seviyeleri 1,0635 ve 1,0600.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13651-14167 olurken, kapanışı 13658 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %1,26 yukarıda. Direnç seviyeleri 13760 ve 13870, destek seviyeleri 13635
ve 13460. 

DİRENÇ 1 / 13760     DİRENÇ 2 / 13870
DESTEK 1 / 13635    DESTEK 2 / 13460



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2571-1,2772, ve kapanışı 1,2573 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2593. Direnç seviyeleri 1,2640 ve 1,2675, destek seviyeleri 1,2580 ve 1,2500.

DİRENÇ 1 / 1,2640     DİRENÇ 2 / 1,2675
DESTEK 1 / 1,2580    DESTEK 2 / 1,2500

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,7705-14,8061, ve kapanışı 14,8044 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.8057. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,6920.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,6920



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 37702-40779, kapanışı 38113 oldu. Bugün son işlem fiyatı 38470.
Direnç seviyeleri 39215 ve 40000, destek seviyeleri 37700 ve 37200. 

DİRENÇ 1 / 39215     DİRENÇ 2 / 40000
DESTEK 1 / 37700     DESTEK 2 / 37200



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.


