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Türkiye Finlandiya ve İsveç’in NATO Üyeliğini Veto Etti!04.2021
Perşembe günü Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının yankıları ve Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO
.2021 resmi olarak yapan İsveç ve Finlandiya’nın hızlı
üyeliğini veto etmesi kritikti. Türkiye, NATO üyelik başvurusunu
yapılacak olan değerlendirme sürecini engelledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bu konu hakkında Türkiye
ile temas halinde olduklarını söyledi. ABD Başkanı Biden ise yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in
NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO
müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dâhil etmek için çalışmayı
sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı. Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto eden Türkiye’yi ikna
çalışmaları devam edecek ancak Türkiye ise bunun karşılığında silah yaptırımlarının kalkmasını ve F-35
programını alınmak gibi kozlarını kullanabilir.
Fed Kansas City Başkanı Esther George, yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmek için şimdi daha yüksek faiz
oranlarına ihtiyaç olduğunu ve politika yapıcıların borsa üzerindeki etkiye odaklanmadığını söyledi. George
ayrıca %2 enflasyonu hedefleyen Fed’in, faiz artırımları ve bilançosundaki 9 trilyon dolarlık varlık miktarını
azaltarak fiyatları aşağı çekebileceğine olan güvenini dile getirdi. George en son olarak yarım puanlık faiz
artışları için rahat olduğunu belirtti.
Rusya – Ukrayna geriliminde Rusya’ya yaptırımlar devam ediyor. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı
savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.
Japonya’da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en büyük artışı yaşadı. Nisan ayında taze gıda hariç
tutularak hesaplanan çekirdek TÜFE'de artış, BOJ'un yüzde 2 hedefinin üzerine çıkarak yüzde 2,1 oldu.
Ekonomik takvimde ise ABD’den gelen İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Mevcut Ev
Satışları beklentilerden kötü gerçekleşti.
Yeni Günde; Çin’in Rekor Faiz İndiriminin Etkilerini Takip Edeceğiz!
Yeni işlem gününe Çin’in rekor faiz indirimiyle başladık. Çin 5 yıllık kredi ana faiz oranını 15 baz puan düşüşle
yüzde 4,45 seviyesine indirildi. Çin’den ayrıca Şangay’daki sokağa çıkma yasaklarının kalması haberide pozitif
yansıdı. Günün devamında, Rusya-Ukrayna gerilime dair gelişmeleri ve majör merkez bankaları yetkililerinden
gelecek açıklamaları yine dikkatle takipte olacağız. Ekonomik takvime göre ise; İngiltere Perakende Satışlar,
Almanya ÜFE, Türkiye Tüketici Güveni ile Merkezi Hükümet Borç Stoku verilerini izlemede olacağız.
**Bülten için haber ve ekonomik veri kaynakları: Foreks Haber, BloombergHT, İnvesting
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Yeni günde de şuan için, kısmen alım ağırlık işlemler ile 15.95 bölgesinden fiyatlama gördüğümüz kurda;
16.00(psikolojik) direnç seviyesini izlemede olacağız. 16 seviyesinin geçilmesi durumunda 16.50 seviyesini
takip edeceğiz. Diğer taraftan, geri çekilmelerde 15.50’in altında kalıcılık oluşması durumunda ise: oluşacak
satış baskısı ile 15.20 ve 15.00 destek seviyelerini ilk etapta izlemeye alabiliriz.

EURUSD
Dünkü yukarı yönlü atakların devamında; şuan için 1.0600 direnç bölgesine doğru hareket eden paritede,
buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; 1.0750 bölgesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz.
1.0600’nin geçilememesi veya geçilse bile üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda ise; yeniden oluşması
muhtemel satış baskısı ile 1.0550, 1.0500 ve 1.0448 destek noktalarımızı yine izlemeye alabiliriz.
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Şuan için 1.2483 seviyesine yakın fiyatlama görülmekte. Bugün yine, 1.2400 eşiğini pivot olarak takipte
.2021
olacağız. Hem psikolojik, hem de teknik olarak önemli olan
1.2500 seviyesinin üzerinde kalıcılık durumunda;
ilk etapta 1.3000-1.3200 bölgesi yeni hedef haline gelebilir. Diğer taraftan, 1.2400 seviyesinin kırılması
durumda ve bu bağlamda oluşabilecek Pound lehine işlemlerde ise; 1.2350 destek bölgesi izlemeye alınabilir.

BRENT PETROL
Şuan için 111 Dolar seviyesinde işlem gören emtiada özellikle, 106 Dolar seviyesinin kırılması durumunda;
emtia üzerindeki satış baskısı, 102-100 bölgesine doğru derinleşebilir. 115 Dolar seviyesi üzerinde tutunmanın
sağlanması durumunda ise; yeniden alıcılı işlemlerin ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Bu durumda, takip
edilecek direnç noktalarımız ise; 119 ve 126 Dolar seviyelerinde bulunmakta.
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Şuan için 1845 Dolar seviyesinden işlem gören emtiada
ilk etapta 1829-1800 Dolar bölgesini izlemeye
alanabilir. Diğer taraftan, 1860 seviyesi üzerinde tutunma sağlanması halinde oluşabilecek yukarı yönlü
hareketlerde ise; önce 1876 ara direnci, sonra 1900 ana .2021
direnç seviyesi takibimizde olacak.

ONS GÜMÜŞ
Şuan için 21.98 Dolar seviyesinden işlem gören emtiada ilk etapta 22.36-22.50 Dolar bölgesini izlemeye alabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 21 ve 20.50 seviyelerini takipte olacağız.
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Şuan için 3929 civarındaki endekste, alımların devam 04.2021
etmesi halinde; 3975 ve 4000 bölgesi bir kez daha
takibimizde olacak. Özellikle, 3900’nin aşağı yönlü geçilmesi durumunda; 3850 seviyesi altına salınım
görebiliriz.
.2021

DAX40
Dünü, 13882 seviyesine yakın alıcılı kapatan endekste, yeni günde de oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda;
14000 ve 14500 bölgesininin kalıcılıkla geçilip geçilmeyeceği kritik olacak. Diğer yandan, 14000-14500
bölgesinin geçilememesi veya geçilse bile üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde görülebilecek satış
baskısında ise; 13500 destek bölgesini bir kez daha izlemeye alacağız.
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*Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
.2021
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin
risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. İnternet sitemizdeki her türlü tablo ve
grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış
piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr
elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel
tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını
destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
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