
Bugün ABD'de saat 15:30'da Nisan ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri açıklanıyor olacak.
Fed kararları ve Powell'ın açıklamaları sonrası oluşan kısa süreli coşku yerini tekrar risk iştahının
düştüğü bir ortama bıraktı. Haftanın son işlem gününe girerken dolar endeksi  ve tahvil getirileri
yükselirken, altın, teknoloji hisseleri ve kripto paralar değer kaybediyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin lideri ile görüşme gerçekleştireceği
açıklandı. Görüşmede ana gündem Rusya'ya karşı gösterilecek tutum olacak. ABD Hazine Bakanı Janet
Yellen Biden yönetiminin G7 liderleriyle daha fazla yaptırım konusunda sürekli iletişimde bulunduğunu
ve Moskova'ya baskı yapmak için "ek önlemler" alabileceğini dile getirdi.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya karşı
yeni yaptırım paketi üzerinde "neredeyse" anlaşmaya vardıklarını söyledi. 
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaştan sonra ülkenin yeniden inşası için tarihi Marshall
Planı'nın modern benzeri olacak stratejik bir uluslararası destek planına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin
muhtemelen Haziran ayında bir faiz artırımına gideceğini söyledi. 
Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu ifo'nun başkanı Clemens Fuest, Euro Bölgesi'ndeki
yüksek enflasyon dikkate alındığında ECB'nin Fed'e paralel olarak faizleri hızla yükseltmesi gerektiğini
söyledi.
Fed'in sıkılaşma döngüsü, küresel merkez bankalarının para politikası üzerinde belirleyici unsur olurken,
Çin'in Fed'e rağmen gevşemeye devam etmesi bekleniyor. Ülkenin önde gelen ekonomi gazetelerinden
olan Economic Information Daily Fed'in faiz artışlarına rağmen Çin'in ikinci çeyrekte para politikasında
gevşemeye gidebileceğini yazdı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi. Nisan
ayında Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9
yükseldi. Fiyatlar en son Mart 2015'te bu kadar hızlı bir artış yaşamıştı. 
Şili Merkez Bankası da faiz artışı kararı vererek Fed sonrası faiz artıran merkez bankalarından biri oldu.
Banka politika faizini beklentilerin üstünde ve125 baz puan artışla yüzde 8,25 seviyesine çıkardı.
ABD'de Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısına sınırlama getirildi. Söz konusu sınırlamayla ilgili
değişikliğe gerekçe olarak da J&J’nin Covid-19 aşısından sonra hastalarda ortaya çıkan nadir ve
tehlikeli bir pıhtılaşma durumu riski gösterildi.
Elon Musk'ın Twitter'i satın alma anlaşmasının tamamlanmasının ardından geçici olarak CEO olması
bekleniyor.
TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, enflasyonun yüzde 70'e
yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu
vurguladı. Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, Aralık
ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle
gerilemesini beklediklerini ifade etti. 
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,92-%3,10 aralığında işlem gördü, kapanış %3,04 oldu. bugün son
işlem seviyesi %3,06.
Dolar endeksi dün 102,35-103,94 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,54 oldu. Bugün son seviye
103,72.
Brent petrol dün 109,67-114,49 aralığında işlem gördü, kapanış 111,62 oldu. Bugün son işlem fiyatı
111,81.
Ethereum dün 2684-2952 aralığında işlem gördü, kapanış 2754 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2750.
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Avrupa borsalarında dün yön tekrar aşağı döndü ve güçlü kayıplar yaşandı. DAX 13864,
FTSE 100 7501, CAC 40 6346’dan kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,30 aşağıda, FTSE 100 %0,14 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,33 aşağıda.

Fed kararları sonrası endekslerde yaşanan kuvvetli yükselişlerin tamamı dün geri verildi
ve çok sert kayıplar yaşandı. Dow Jones 33042, S&P 500 4158, ve Nasdaq 12.908'den
kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,15 aşağıda, S&P 500
%0,28 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,46 aşağıda.

Asya borsalarında sert satışlar yaşanıyor, Japonya pozitif ayrışıyor. Nikkei 225 %0,50
yukarıda ve 26952, Shanghai %1,82 aşağıda ve 3011, Hang Seng %3,81 aşağıda ve
21001.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1872-1909, kapanışı 1877 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1875. Direnç
seviyeleri 1881 ve 1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1881    DİRENÇ 2 / 1890
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 109,90  DİRENÇ 2 / 110,65
DESTEK 1 / 106,25  DESTEK 2 / 105,00

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 106,81-111,69, ve kapanış 108,90 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 108,93. Direnç seviyeleri 109,90 ve 110,65, destek seviyeleri 106,25 ve 105,00.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0635
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0470

Paritenin işlem aralığı dün 1,0492-1,0641, ve kapanışı 1,0540 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0523. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0635, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0470.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13791-14321 olurken, kapanışı 13864 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,30 aşağıda. Direnç seviyeleri 14000 ve 14085, destek seviyeleri 13870
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14000     DİRENÇ 2 / 14085
DESTEK 1 / 13875    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2325-1,2633, ve kapanışı 1,2357 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2355. Direnç seviyeleri 1,2485 ve 1,2500, destek seviyeleri 1,2325 ve 1,2250.

DİRENÇ 1 / 1,2485     DİRENÇ 2 / 1,2500
DESTEK 1 / 1,2325    DESTEK 2 / 1,2250

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 14,7250-14,9003, ve kapanışı 14,8621 oldu. Bugün son işlem fiyatı
14.8725. Direnç seviyeleri 14,8750 ve 15,0000, destek seviyeleri 14,7650 ve 14,7360.

DİRENÇ 1 / 14,8750     DİRENÇ 2 / 15,0000
DESTEK 1 / 14,7650    DESTEK 2 / 14,7360



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 35579-39870, kapanışı 36441 oldu. Bugün son işlem fiyatı 36450.
Direnç seviyeleri 37150 ve 37600, destek seviyeleri 36000 ve 35500. 

DİRENÇ 1 / 37150     DİRENÇ 2 / 37600
DESTEK 1 / 36000     DESTEK 2 / 35500



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.


