
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek gıda ve enerji fiyatlarının tüm dünyada üretim ve
harcamaları baskıladığını, enflasyonu yükselttiğini ve stagflasyonist etkilere sahip olduğunu
söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların
Çin'deki karantina önlemleri, Ukrayna'daki savaş ve ABD ile Asya arasındaki hava taşımacılığı
maliyetlerinin artması nedeniyle Nisan'da kötüleştiğini bildirdi.
Gramercy Fon Yönetimi Başkanı ve Pimco'nun eski Yöneticisi Muhammed El-Erian, ABD'nin
resesyon ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşanması anlamına gelen stagflasyondan
kaçınamayacağını ve piyasaların büyümede önemli yavaşlama riskini gözardı ettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü
savaşın tarım ürünlerinin fiyatlarının artmasına yol açtığını hatırlattı; savaşın ve fiyatlardaki
artışın devam etmesi halinde küresel gıda krizi yaşanabileceğini söyledi.
Dünya Bankası, gıda krizine karşı gelecek 15 ay içinde 30 milyar dolarlık kaynak ayıracağını
duyurdu.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çin
Politbüro Üyesi Yang Jiechi ile telefon görüşmesi yaptığı, Sullivan ve Yang'ın telefon
görüşmesinin bölgesel güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme konularına odaklandığı
ifade edildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyareti sırasında, Kuzey Kore'nin “uzun menzilli
füze testi veya nükleer test” yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların ülkede bir ödeme sistemi olarak
yasallaşabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle
karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik
endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı." açıklamasında bulundu.
BBVA’nın gönüllü pay alım teklifi sonuçlandı. İspanyol banka BBVA’nın Garanti BBVA’daki
sermaye payının yüzde 85,97 seviyesine çıktığı açıklandı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektöründe
son dönemde yaşanan sorunlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İhracattaki en büyük
sıkıntılarımızdan biri ihracat bedelinin yüzde 40’ının TL’ye dönmesi. Bu da ihracatçılarımız için
ciddi bir maliyet unsuru. Bizim bu yükü ihracatçımız üzerinden almamız lazım.” dedi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %2,87-%3,01 aralığında işlem gördü, kapanış %2,88 oldu. bugün
son işlem seviyesi %2,91.
Dolar endeksi dün 103,19-103,93 aralığında hareket etti, ve kapanışı 103,90 oldu. Bugün son
seviye 103,65.
Brent petrol dün 108,61-114,40 aralığında işlem gördü, kapanış 109,46 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 110,46.
Ethereum dün 1932-2108 aralığında işlem gördü, kapanış 1963 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1951.
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Avrupa borsaları dün kuvvetli kayıplara sahne oldu. DAX 13889, FTSE 100 7384, CAC 40
6287’den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında DAX %0,64 aşağıda, FTSE
100 %0,50 aşağıda, Euro Stoxx 50 %0,60 aşağıda.

ABD'de endeksler dün çok sert geri geldi. Dow Jones 31441, S&P 500 3917, ve Nasdaq
11892'den kapanış gerçekleştirdi. Vadeli işlemler piyasasında Dow Jones %0,09
yukarıda, S&P 500 %0,15 yukarıda ve Nasdaq 100 %0,08 aşağıda.

Küresel risk iştahındaki düşüş Asya borsalalarını da olumsuz etkiliyor. Nikkei 225 %1,77
aşağıda ve 26435, Shanghai %0,10 aşağıda ve 3082, Hang Seng %2,48 aşağıda ve
20133.

HİSSE SENEDİ PİYASALARI

KRİPTOPARA PİYASASI



XAU/USD

Altın’ın dün işlem aralığı 1807-1824, kapanışı 1816 oldu. Bugün son işlem fiyatı 1814. Direnç
seviyeleri 1821 ve 1830, destek seviyeleri 1800 ve 1785.

    DİRENÇ 1 / 1821    DİRENÇ 2 / 1830
    DESTEK 1 / 1800    DESTEK 2 / 1785

WTI HAM PETROL

DİRENÇ 1 / 111,70  DİRENÇ 2 / 114,80
DESTEK 1 / 109,90  DESTEK 2 / 106,25

WTI ham petrolde işlem aralığı dün 108,23-114,80, ve kapanış 108,97 oldu. Bugün son işlem
fiyatı 109,97. Direnç seviyeleri 111,70 ve 114,80, destek seviyeleri 109,90 ve 106,25.



EUR/USD

DİRENÇ 1 / 1,0540     DİRENÇ 2 / 1,0600
 DESTEK 1 / 1,0500    DESTEK 2 / 1,0485

Paritenin işlem aralığı dün 1,0460-1,0563, ve kapanışı 1,0468 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,0494. Direnç seviyeleri 1,0540 ve 1,0600, destek seviyeleri 1,0500 ve 1,0485.

DAX

Endeksin dün işlem aralığı 13867-14259 olurken, kapanışı 13889 oldu. Vadeli işlemler
piyasasında endeks %0,64 aşağıda. Direnç seviyeleri 14100 ve 14215, destek seviyeleri 13885
ve 13760. 

DİRENÇ 1 / 14100     DİRENÇ 2 / 14215
DESTEK 1 / 13885    DESTEK 2 / 13760



GBP/USD

Paritenin işlem aralığı dün 1,2329-1,2500, ve kapanışı 1,2334 oldu. Bugün son işlem fiyatı
1,2385. Direnç seviyeleri 1,2400 ve 1,2445, destek seviyeleri 1,2385 ve 1,2325.

DİRENÇ 1 / 1,2400     DİRENÇ 2 / 1,2445
DESTEK 1 / 1,2385    DESTEK 2 / 1,2325

USD/TRY
Paritenin dün işlem aralığı 15,7872-15,99794, ve kapanışı 15,9458 oldu. Bugün son işlem fiyatı
15.9631. Direnç seviyeleri 16,0000 ve 16,1085, destek seviyeleri 15,7780 ve 15,6090.

DİRENÇ 1 / 16,0000     DİRENÇ 2 / 16,1085
DESTEK 1 / 15,7780    DESTEK 2 / 15,6090



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

BITCOIN
Bitcoin’in dün işlem aralığı 28694-30667, kapanışı 29194 oldu. Bugün son işlem fiyatı 29111.
Direnç seviyeleri 29300 ve 30000, destek seviyeleri 28800 ve 28400. 

DİRENÇ 1 / 29300     DİRENÇ 2 / 30000
DESTEK 1 / 28800     DESTEK 2 / 28400



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.


