
Bu hafta piyasaların odağında Çarşamba günü açıklanacak ABD Nisan ayı enflasyon verileri olacak. Mart ayında
açıklanan yıllık %8,5 ile son 40 yılın en yüksek manşet enflasyonuna ulaşılmıştı. Nisan verisinde baz etkisiyle yıllık
%8,1'e gerileme bekleniyor. Enflasyon verileri Fed'in önümüzdeki dönemde ne kadar agresif bir politika izeleyeceği
noktasında kritik öneme sahip bulunuyor. 
G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak
bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.
ABD Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile üç Rus televizyon kanalına yaptırım kararı aldı. ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın ekonomisini ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu hizmetler ile teknolojilere erişimini daha da kısıtladıklarını belirtti.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell, Financial Times'a yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin
savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için Rusya'nın hali hazırda dondurulmuş olan döviz rezervlerine el
koyması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından birçok Batılı banka Rusya pazarından çekilme kararı
alırken, İngiliz gazete Financial Times'ın hesaplamalarına göre Batılı bankaların bu kararı 10 milyar dolarlık kayıp
yaratacak.
Ruble ile gaz ödemesi Avrupa'da yaptırımların ihlali olarak değerlendirilirken, Gazprom Avrupalı müşterilerine
gönderdiği mektupta endişeleri gidermeye çalıştı. Gazprom müşterilerine ilettiği yazıda ödemelerini yaptırımları ihlal
etmeden yapabileceklerine ilişkin güvence verdi.
Fed'e yönelik eleştirilerin sayısı ve dozu artmaya başladı. Farklı yorumcular Fed'in para politikasında gelişmelerin
gerisinde kaldığına dikkat çekerken, Fed Başkanı Jerome Powell döneminde görev yapmış eski Fed yetkilileri de
eleştirilerini sıralamaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'in eski para politikası kurulundaki en üst düzey
isimlerinden biri olan Richard Clarida, Fed'in ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve enflasyonu frenlemek için faiz
oranlarını yükseltmesi gerekeceğini dile getirirken, Randal Quarles ise bir ekonomik durgunluğun artık muhtemel
olduğunu belirtti.
Ekonomist Mohamed El-Erian Fed Başkanı Jerome Powell'ın son yönlendirmelerini eleştirerek, 75 baz puanlık faiz
artışının masadan kalkmasının hata olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin enflasyon ile
mücadele için bu yıl faiz iki veya üç kez artırmasının uygun olacağını savundu. 
Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasını kurtarmak ve yaşanan kilitlenmeyi
aşmak için son dakika çabalarını ortaya koyuyor. AB'nin dış politika şefi Josep Borrell yaptığı açıklamada, yaşanan
kilitlenmeyi aşmak, Avrupa'nın bir yıldan uzun süredir devam eden diplomatik çabalarının sonuçsuz kalmasının
önüne geçmek için bir "orta yol" bulmaya çalıştıklarını ifade etti. 
Petrol piyasalarında Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de
salgın önlemlerinin etkisi hissedilmeye devam ederken, Suudi Arabistan Asyalı müşterilerine petrolde indirim yaptı.
Saudi Aramco Asyalı alıcıların tarifelerinde varil başına 5 dolarlık indirim yaptı. Böylelikle şirket son dört ayda ilk
kez fiyatlarda indirim kararı almış oldu.
Çin Başbakanı Li Keqiang, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ekonomik aktivite üzerinde
etkisini gösterirken, istihdamın karmaşık ve riskli durumuna dikkat çekti. Keqiang şirketlere üretime geri dönmeleri
çağrısında bulundu.
Çin'de Nisan ayında ihracat artışı, salgın önlemlerinin limanlardaki operasyonu etkilemesiyle Haziran 2020'den bu
yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Japonya Merkez Bankası'nın Mart ayında gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanaklar bazı yetkililerin destekleyici
politikanın devam etmesi çağrısında bulunduğunu gösterdi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Suzengerd ve İzeh kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi Cuma günü %3,03-%3,14 aralığında işlem gördü, kapanış %3,13 oldu. bugün son işlem
seviyesi %3,15.
Dolar endeksi Cuma günü 103,18-104,06 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,65 oldu. Bugün son seviye 104,08.
Brent petrol Cuma günü 110,37-114,07 aralığında işlem gördü, kapanış 113,50 oldu. Bugün son işlem fiyatı 112,94.
Ethereum dün 2483-2675 aralığında işlem gördü, kapanış 2538 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2460.
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Avrupa borsalarında satış eğilimi haftanının son gününde de devam etti. DAX 13684,
FTSE 100 7401, CAC 40 6255’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında
DAX %0,69 aşağıda, FTSE 100 %0,75 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,97 aşağıda.

ABD'de de Cuma günü kırmızılar hakimdi. Dow Jones 32870, S&P 500 4119, ve Nasdaq
12.673'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %1,04
aşağıda, S&P 500 %1,05 aşağıda ve Nasdaq 100 %0,98 aşağıda.

Asya borsaları yeni haftaya aşağı yönlü hareketlerle başlarken Çin nispeten dirençli
performans gösteriyor, Hong Kong bugün kapalı. Nikkei 225 %2,39 aşağıda ve 26359,
Shanghai %0,06 yukarıda ve 3003.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın Cuma günü işlem aralığı 1866-1892, kapanışı 1883 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1872.
Direnç seviyeleri 1882 ve 1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

    DİRENÇ 1 / 1882    DİRENÇ 2 / 1890
    DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 111,15  DİRENÇ 2 / 112,70
DESTEK 1 / 109,90  DESTEK 2 / 106,25

WTI ham petrolde işlem aralığı Cuma günü 107,53-111,47, ve kapanış 110,76 oldu. Bugün son
işlem fiyatı 110,17. Direnç seviyeleri 111,15 ve 112,70, destek seviyeleri 109,90 ve 106,25.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0630
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0470

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,0482-1,0598, ve kapanışı 1,0545 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,0506. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0630, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0470.

DAX

Endeksin Cuma günü işlem aralığı 13586-13898 olurken, kapanışı 13684 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,69 aşağıda. Direnç seviyeleri 13560 ve 13760, destek seviyeleri 13460
ve 13300. 

DİRENÇ 1 / 13560     DİRENÇ 2 / 13760
DESTEK 1 / 13460    DESTEK 2 / 13300



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı Cuma günü 1,2276-1,2380, ve kapanışı 1,2326 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 1,2277. Direnç seviyeleri 1,2325 ve 1,2410, destek seviyeleri 1,2250 ve 1,2200.

DİRENÇ 1 / 1,2325     DİRENÇ 2 / 1,2410
DESTEK 1 / 1,2250    DESTEK 2 / 1,2200

USD/TRY
Paritenin Cuma günü işlem aralığı 14,8631-14,9646, ve kapanışı 14,9373 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 14.9718. Direnç seviyeleri 15,0000 ve 15,2000, destek seviyeleri 14,8750 ve 14,7650.

DİRENÇ 1 / 15,0000     DİRENÇ 2 / 15,2000
DESTEK 1 / 14,8750    DESTEK 2 / 14,7650



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 33701-35790, kapanışı 34211 oldu. Bugün son işlem fiyatı 33632.
Direnç seviyeleri 34000 ve 34325, destek seviyeleri 32950 ve 32100. 

DİRENÇ 1 / 34000     DİRENÇ 2 / 34325
DESTEK 1 / 32950     DESTEK 2 / 32100



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.


