
Bugün ABD'de saat 15:30'da Nisan ayı enflasyon verileri açıklanıyor ve piyasalar tarafından dikkatle takip
ediliyor olacak. 
ABD Bakanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu bildirdi. ABD
Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunan Biden, “Fed enflasyonu kontrol
etmek için işini yapacaktır.” dedi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in hedefin üç katına çıkan enflasyonu aşağı getirmek için
çabalarının ABD ekonomisinde kargaşaya neden olacağını, ancak politika yapıcıların planlarına sadık
kalmaları gerektiğini söyledi.
Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Paketin uygulamaya
geçebilmesi için Senato'nun onayının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.
Amerikalı senatörler Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyeleri Katie Porter, JPMorgan Chase ve
Goldman Sachs'dan Ukrayna'dan çatışmaların başlamasından bu yana Rusya'nın borçlanma kağıtlarında
işlem yapanların listesini istediler. 
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, yüksek faiz
oranlarının pandemi sonrası kamu borçlarının daha sürdürülebilir bir seviyeye getirilmesini herkes için daha
önemli hale getirdiğini söyledi.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretiminin 2023 yılında 2019
yılındaki rekoru aşacağını tahmin etti.
Ekonomik düşünce kuruluşu NIESR, artan fiyatlardan kaynaklı olarak İngiltere'de yaşam standartlarının
büyük bir darbe ile karşı karşıya kaldığını ve yılın ikinci yarısında ekonominin teknik bir resesyona girme
yolunda olduğunu bildirdi. 
Goldman Sachs Group Inc. Küresel Sermaye Stratejisti Peter Oppenheimer, piyasalarda hala aşağı yönlü
riskler olmasına rağmen hisse senetlerinin orta ve uzun vadeli alıcılar için cazip görünmeye başladığını dile
getirdi. Diğer taraftan, dipten alım çağrısını sürdüren JPMorgan Chase & Co. Küresel Piyasalar
Başstratejisti Marko Kolanovic ise, yatırımcılara nakit ve devlet tahvili pozisyonlarını azaltmaları
tavsiyesinde bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'deki Covid-19 karantinalarının tedarik zinciri
baskılarını ve küresel enflasyon endişelerini artıracağını bildirdi.
Çin'de Nisan ayında uygulanan kapanma tedbirleri tedarikte aksaklıklar yaratırken, üretici ve tüketici
fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir artış izlendi. Verilere göre Çin'de Nisan ayında üretici fiyatları bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 arttı. Beklenti yıllık üretici enflasyonunun yüzde 7,8 olması
yönündeydi. Savaşın etkilerinin daha yoğun hissedildiği Mart ayında ülkede yıllık üretici enflasyonu yüzde 8
olarak kaydedilmişti. Benzer şekilde tüketici fiyatlarında da beklentileri aşan bir artış izlendi. Buna göre
ülkede tüketici fiyat endeksi Nisan'da yıllık yüzde 2,1 arttı. Beklenti artışın yüzde 1,8 olması yönündeydi.
Mart ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,5 olmuştu.
Terra blokchain’i desteklemek için kurulan Singapur merkezli kar gütme amacı olmayan Luna Foundation
Guard, ABD doları karşısında değer kaybeden stablecoin’i UST için 1 milyar doların üstünde kaynak
aramaya başladı.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,94-%3,07 aralığında işlem gördü, kapanış %2,99 oldu. bugün son işlem
seviyesi %2,98.
Dolar endeksi dün 103,49-103,97 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,92 oldu. Bugün son seviye
105,03.
Brent petrol dün 101,85-107,19 aralığında işlem gördü, kapanış 102,40 oldu. Bugün son işlem fiyatı 104,45.
Ethereum dün 2198-2456 aralığında işlem gördü, kapanış 2326 oldu. Bugün son işlem fiyatı 2392.
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Avrupa borsalarında arka arkaya yaşanan kayıplardan sonra dün toparlanma çabaları
dikkat çekti. DAX 13585, FTSE 100 7252, CAC 40 6138’den kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,52 yukarıda, FTSE 100 %0,52 yukarıda, Euro Stoxx
50 %0,91 yukarıda.

ABD'de dün karışık kapanışlar yaşandı, Dow Jones zayıf performans gösteren endeks
oldu. Dow Jones 32137, S&P 500 3996, ve Nasdaq 12.326'dan kapanış gerçekleştirdi.
Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,26 yukarıda, S&P 500 %0,40 yukarıda ve
Nasdaq 100 %0,84 yukarıda.

Asya borsalarında bugün yön kuvvetli bir şekilde yukarı, Japonya nispeten zayıf
performans gösteriyor. Nikkei 225 %0,33 yukarıda ve 26253, Shanghai %2,07 yukarıda
ve 3098, Hang Seng %1,91 yukarıda ve 20008.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1835-1865, kapanışı 1838 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1839. Direnç
seviyeleri 1850 ve 1883, destek seviyeleri 1830 ve 1817.

    DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1883
    DESTEK 1 / 1830    DESTEK 2 / 1817

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 104,30  DİRENÇ 2 / 105,20
DESTEK 1 / 100,50  DESTEK 2 / 99,40

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 98,99-104,25, ve kapanış 99,61 oldu. Bugün son işlem fiyatı
102,15. Direnç seviyeleri 104,30 ve 105,20, destek seviyeleri 100,50 ve 99,40.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0600     DİRENÇ 2 / 1,0620
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0470

Paritenin işlem aralığı dün 1,0525-1,0585, ve kapanışı 1,0526 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0544. Direnç seviyeleri 1,0600 ve 1,0620, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0470.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13269-13721 olurken, kapanışı 13585 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,52 yukarıda. Direnç seviyeleri 13760 ve 13950, destek seviyeleri 13560
ve 13460. 

DİRENÇ 1 / 13760     DİRENÇ 2 / 13950
DESTEK 1 / 13560    DESTEK 2 / 13460



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2291-1,2375, ve kapanışı 1,2310 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2336. Direnç seviyeleri 1,2410 ve 1,2500, destek seviyeleri 1,2325 ve 1,2250.

DİRENÇ 1 / 1,2410     DİRENÇ 2 / 1,2500
DESTEK 1 / 1,2325    DESTEK 2 / 1,2250

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,0794-15,3369, ve kapanışı 15,2524 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.3301. Direnç seviyeleri 15,3790 ve 15,4890, destek seviyeleri 15,2000 ve 15,0900.

DİRENÇ 1 / 15,3790     DİRENÇ 2 / 15,4890
DESTEK 1 / 15,2000    DESTEK 2 / 15,0900



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 29730-32618, kapanışı 30985 oldu. Bugün son işlem fiyatı 31639.
Direnç seviyeleri 32100 ve 32950, destek seviyeleri 30000 ve 29300. 

DİRENÇ 1 / 32100     DİRENÇ 2 / 32950
DESTEK 1 / 30000     DESTEK 2 / 29300



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.


