
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus oligarkların varlıklarının yanı sıra Rusya Merkez
Bankası'nın dondurulan fonlarına da el konulabileceğini ve bunların Ukrayna için
kullanılabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım için Kongre'den 33 milyar
dolar fon talep ettiğini açıkladı.
The Telegraph gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rus
tetikçileri başkent Kiev'e paraşütle inerken Kiev'den tahliye edilmeyi reddetti
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gelecekteki
büyük ekonomik şokların olasılığına dikkati çektiğini ve gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam
etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’de vaka artışlarıyla sert dalgalanan petrol fiyatları 2018’ten beri en
uzun soluklu aylık artış serisine ilerliyor.
Çin Komünist Parti Politbürosu (25 kişiden oluşan karar organı) ekonomide istikrarın
sağlanmasına yönelik makro politika ayarlamalarının hızlandırılacağını açıkladı. Politbüro’nun
bugünkü toplantısında ekonominin belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ukrayna krizinin
ve salgının olumsuz etkilerinin arttığına dikkat çekildi.
Çin'in finans merkezi olan Şanghay'da Covid-19 vaka sayılarının azalması ile birlikte tedbirler de
gevşetilmeye başlandı. Şanghay yönetimi, şehrin nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan 12,.38
milyon kişinin sokağa çıkmalarına izin verdi. 
İngiltere'de halkın enflasyon beklentileri aylardır devam eden yükselişin ardından Nisan ayında
geriledi. Citi ve YouGov tarafından yapılan ankete göre, halkın gelecek 12 ay için enflasyon
beklentisi Mart ayında görülen yüzde 6,1'lik rekordan yüzde 6,0'a indi.
ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın ilk çeyrekte geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9
artarak 97,3 milyar dolara ulaşırken e-ticaret devi Amazon gelirini artırmasına rağmen 2015'ten
bu yana ilk kez 3 aylık dönemde zarar bildirdi.
Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükselirken, günlük
aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı.
Son olarak sosyal medya devi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon
Musk yaklaşık 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.
Türkiye'nin Şubat ayında ham petrol ithalatı yüzde 49,60 artarak 2 milyon 345 bin 489 ton olarak
gerçekleşti.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,79-%2,88 aralığında işlem gördü, kapanış %2,82 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,83.
Dolar endeksi dün 102,97-103,92 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,66 oldu. Bugün son
seviye 103,33.
Brent petrol dün 103,11-108,30 aralığında işlem gördü, kapanış 107,72 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 108,97.
Ethereum dün 2852-2979 aralığında işlem gördü, kapanış 2947 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2926.
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Avrupa borsaları Çarşamba gününün ardından dünü de yükselişlerle tamamladı. DAX
14080, FTSE 100 7542 ve CAC 40 6551’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler
piyasasında DAX %0,82 yukarıda, FTSE 100 %0,95 yukarıda, Euro Stoxx 50 %1,43
yukarıda.

ABD'de dün kuvvetli tepki alımları yaşandı. Dow Jones 33850, S&P 500 4266, ve Nasdaq
13.328'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,05
yukarıda, S&P 500 %0,27 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,55 aşağıda.

Asya borsalarında da bugün yeşiller hakim. Nikkei 225 %1,75 yukarıda ve 26847,
Shangai %2,05 yukarıda ve 3036, Hang Seng %3,74 yukarıda ve 21036.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1872-1896, kapanışı 1894 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1907. Direnç
seviyeleri 1915 ve 1930, destek seviyeleri 1900 ve 1890.

    DİRENÇ 1 / 1915    DİRENÇ 2 / 1930
    DESTEK 1 / 1900    DESTEK 2 / 1890

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 108,45  DİRENÇ 2 / 109,90
DESTEK 1 / 103,60  DESTEK 2 / 102,00

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 100,68-106,46, ve kapanış 105,85 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 106,74. Direnç seviyeleri 108,45 ve 109,90, destek seviyeleri 103,60 ve 102,00.



EUR/USD

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

Paritenin işlem aralığı dün 1,0471-1,0564, ve kapanışı 1,0498 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0532. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0655, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0460.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13763-14124 olurken, kapanışı 14080 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,82 yukarıda. Direnç seviyeleri 14170 ve 14460, destek seviyeleri 14100
ve 14000. 

DİRENÇ 1 / 14170     DİRENÇ 2 / 14460
DESTEK 1 / 14100    DESTEK 2 / 14000



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2411-1,2569, ve kapanışı 1,2451 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2510. 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 14,7302-14,8294, ve kapanışı 14,7950 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.7922. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,7050.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,7050



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 38860-40364, kapanışı 39872 oldu. Bugün son işlem fiyatı 39592.
Direnç seviyeleri 40000 ve 40210, destek seviyeleri 39215 ve 37700. 

DİRENÇ 1 / 40000     DİRENÇ 2 / 40210
DESTEK 1 / 39215     DESTEK 2 / 37700



EKONOMİK TAKVİM



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.


