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AKŞAM PİYASA NOTLARI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele amacıyla, 50 baz puan ile
2000 yılından beri en agresif faiz artırımını yapması bekleniyor. Yatırımcılar Powell’ın karar sonrası yapacağı
konuşmasında sonraki toplantılarda daha yüksek miktarlı artış olup olmayacağı ve bilanço küçültme hızına dair
sinyaller arayacak. Fed FOMC toplantısı kararları saat 21:00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın
basın konferansı saat 21:30'da başlayacak.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti.
Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan AB Komisyonu Başkanu
Ursula von der Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz." ifadesini kullandı. Von der Leyen, paket
kapsamında Buça'da savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli
subayları ve diğer kişileri yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti. "Rusya'nın en büyük bankası olan
Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkarıyoruz." diyen von der Leyen, böylece Rusya'nın finansal
sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi. Rus petrolünün alternatif tedarik yolları
güvence altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde
sonlandırılacağını anlatan von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini
de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." dedi.
Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Japon hükümetinin, görülmemiş bir Rusya karşıtı kampanya
başlattığı ve Rusya’ya karşı iftira ve doğrudan tehditler dahil "kabul edilmez söylemlere" izin verdiği belirtildi.
ABD’de özel sektör istihdamı Nisan’da yavaşladı. ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre özel sektör
istihdamı Nisan’da 247 bin arttı. Beklenti 395 bin artış yönündeydi. Mart ayı verisi ise 479 bine revize edildi.
ABD’de dış ticaret açığı Mart’ta ithalattaki hızlı artışla rekor kırdı. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dış
ticaret açığı yüzde 22.3 artarak 109.8 milyar dolara yükseldi.
Öğrenim ücretlerini Bitcoin, Ethereum, ve USDC olarak da alacağını açıklayan Bentley Üniversitesi, Coinbase
ile ortaklık kurdu.
Elon Musk’ın Twitter profil fotoğrafını Bored Ape NFT koleksiyonundaki parçalardan oluşan bir kolajla
değiştirmesi ApeCoin’e yaradı.
Küba'da yiyecek içecek satın almak için Bitcoin kullanılabiliyor. Kübalılar, çöken para birimlerine karşılık kripto
para birimlerine ilgi gösteriyor.

Fed kararları öncesinde Avrupa borsalarında satış eğilimi ağır basıyor, DAX sınırlı pozitif ayrışıyor DAX
yukarı ve 14043, FTSE 100 aşağı ve 7535, CAC 40 aşağı ve 6438.
ABD'de de aşağı yönlü hareketler göze çarparken Dow Jones endeksi nispeten daha dirençli bir
perofrmans gösteriyor. Dow Jones yukarı ve 33166, S&P 500 aşağı ve 4166, Nasdaq aşağı ve 12994.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1861-1872 olurken son işlem fiyatı 1862. Direnç seviyeleri 1879 ve
1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.
DİRENÇ 1 / 1879
DESTEK 1 / 1850

DİRENÇ 2 / 1890
DESTEK 2 / 1830

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,12-22,68 olurken, son işlem fiyatı 22,26. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,85, destek seviyeleri 22,15 ve 22,00.
DİRENÇ 1 / 22,45 DİRENÇ 2 / 22,85
DESTEK 1 / 22,15 DESTEK 2 / 22,00

DAX
Endeksin bugün işlem aralığı 13969-14074 olurken, son seviyesi 14043. Direnç seviyeleri 14110
ve 14400, destek seviyeleri 14000 ve 13870.
DİRENÇ 1 / 14110
DESTEK 1 / 14000

DİRENÇ 2 / 14400
DESTEK 2 / 13870

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 2768-2884, son işlem fiyatı 2837. Direnç seviyeleri 2910 ve
2935, destek seviyeleri 2800 ve 2750.
DİRENÇ 1 / 2910 DİRENÇ 2 / 2935
DESTEK 1 / 2800 DESTEK 2 / 2750

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

