
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin tahvil alımlarını üçüncü çeyrekte sona
erdirmesinin ve yıl sonundan önce faiz artırmasının büyük olasılık olduğunu söyledi. 
Almanya’da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti ile ana muhalefet partisi, yarın Federal Meclis’te
oylamaya sunulacak olan Ukrayna’ya verilen silah desteğinin ağır silahları içerecek şekilde genişletilmesi
ve hızlandırılması hakkındaki yasa tasarısına destek verme konusunda anlaştı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Salı günü
Moskova'da Ukrayna'da devam eden savaşı görüşmek üzere yaptığı görüşmenin ardından bugün
Cumhurbaşkanı Zelenskyy ile bir araya gelmesi bekleniyor. BM'nin açıklamasına göre, Putin, Mariupol'daki
bir tesisten sivillerin tahliyesine yardım eden teşkilata ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne "prensipte"
anlaştı.
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki önemli petrol sahalarının kapatılmasından derin endişe
duyulduğunu belirterek, üretimin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir yüzde 6,6 ile
şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi. Diğer taraftan, Meta çatısı altındaki
Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış kaydedildi.
Samsung Electronics, 2022 yılının ilk 3 ayında faaliyet karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51
artırdı ve 2018 yılından bu yana görülen en yüksek ilk çeyrek karını elde etti.
Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan yabancı para işlem
platformları aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını
istedi.
Rusya-Ukrayna savaşı insani ve ekonomik yansımaları ile yeni bir belirsizlik dalgası yaratmanın yanı sıra
büyük merkez bankalarının parasal sıkılaşma yönündeki adımlarının ve Çin’de uygulanan sert kapanma
önlemlerinin yaratacağı ek ekonomik yavaşlamanın tedirginlik yarattığını dile getiren İSO Başkanı
Bahçıvan, "Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş ve Türk lirasındaki değer kaybı sonucu aynı zamanda ciddi
bir enflasyon sorunuyla da karşı karşıya kaldık" dedi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin’i resmi
para birimi yaptı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı
tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin’i ülkenin yasal para birimi olarak kabul
ettiği aktarıldı.
ABD'de mal ticareti açığı, Mart ayında aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.
Japonya Merkez faiz oranını beklentiler doğrultusunda -%0,10'da sabit tuttu. Makroekonomik tahminlerini
de açıklayan BoJ, 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a çıkardı.
Gelecek yıl tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2024 tahminini de yüzde 1,1 olarak açıkladı.
Japonya'da perakende satışlar Mart ayında yıllık %0,9 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti, beklenti
%0,4, önceki veri -%0,9.
Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin karları 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
8,5 artış gösterdi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,71-%2,84 aralığında işlem gördü, kapanış %2,83 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,83.
Dolar endeksi dün 102,22-103,28 aralığında hareket etti, ve kapanışı 102,99 oldu. Bugün son seviye
103,53.
Brent petrol dün 103,17-106,19 aralığında işlem gördü, kapanış 104,97 oldu. Bugün son işlem fiyatı
103,66.
Ethereum dün 2762-2918 aralığında işlem gördü, kapanış 2864 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2885.
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Avrupa borsalarında dün kayıpların bir kısmı telafi edildi. DAX 13757, FTSE 100 7471 ve
CAC 40 6424’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,18
aşağıda, FTSE 100 %0,28 yukarıda, Euro Stoxx 50 %0,55 yukarıda.

ABD'de dün mevcut seviyelerde konsolide olma çabası gözlendi. Dow Jones 33386, S&P
500 4214, ve Nasdaq 13.167'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow
Jones %0,26 yukarıda, S&P 500 %0,81 yukarıda ve Nasdaq 100 %1,38 yukarıda.

Asya borsalarında yön bugün yukarı dönmüş durumda, Çin negatif ayrışıyor. Nikkei 225
%1,50 yukarıda ve 26783, Shangai %0,36 aşağıda ve 2947, Hang Seng %0,43 yukarıda
ve 20032.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1881-1907, kapanışı 1885 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1877. Direnç
seviyeleri 1890 ve 1900, destek seviyeleri 1875 ve 1860.

    DİRENÇ 1 / 1890    DİRENÇ 2 / 1900
    DESTEK 1 / 1875    DESTEK 2 / 1860

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 101,50  DİRENÇ 2 / 103,20
DESTEK 1 / 100,50  DESTEK 2 / 98,50

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 100,27-103,50, ve kapanış 102,63 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 101,34. Direnç seviyeleri 101,50 ve 103,20, destek seviyeleri 100,50 ve 98,50.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0655
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0460

Paritenin işlem aralığı dün 1,0514-1,0654, ve kapanışı 1,0554 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0501. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0655, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0460.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13561-13853 olurken, kapanışı 13757 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,18 aşağıda. Direnç seviyeleri 13870 ve 14000, destek seviyeleri 13760
ve 13635. 

DİRENÇ 1 / 13870     DİRENÇ 2 / 14000
DESTEK 1 / 13760    DESTEK 2 / 13635



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2502-1,2601, ve kapanışı 1,2538 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2504. Direnç seviyeleri 1,2580 ve 1,2640, destek seviyeleri 1,2500 ve 1,2485.

DİRENÇ 1 / 1,2580     DİRENÇ 2 / 1,2640
DESTEK 1 / 1,2500    DESTEK 2 / 1,2485

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,7917-14,8316, ve kapanışı 14,8153 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.8242. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,7000.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,7000



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 37700-39467, kapanışı 39094 oldu. Bugün son işlem fiyatı 39369.
Direnç seviyeleri 40000 ve 40330, destek seviyeleri 39215 ve 37700. 

DİRENÇ 1 / 40000     DİRENÇ 2 / 40330
DESTEK 1 / 39215     DESTEK 2 / 37700



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.


