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Mart ayının sonundaki düşüşten bu yana, S&P 500 ve Dow Jones’un her ikisi de
yaklaşık %70 arttı ve Nasdaq %80'in üzerinde yükseldi. Goldman Sachs Baş
Ekonomisti Jan Hatzius, piyasa değerlemelerinin "durmadan yükselmeyi"
durdurabileceğini ve hisse senetlerinin yakında geri çekilebileceğini ifade etti.
ABD’de Başkan Yardımcısı Pence’in 25. Maddeyi yürürlüğe koyarak Trump’ı
görevden uzaklaştırmayı kabul etmemisinden sonra Demokratlar Trump’ın azli için
üsreci başlattı. Bu Trump’ın başkanlığı süresince karşı karşıya olacağı ikinci azil
süreci olacak.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde bankanın Euro
Bölgesi'nde ekonomik büyümeye ilişkin son projeksiyonlarının, koronavirüs
vakalarındaki artışa ve son karantina önlemlerine karşın "çok net bir şekilde hala
geçerli" olduğunu söyledi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize
ederken, 2021 için ham petrol fiyatlarında varil başına 52.7 dolar olacağını öngördü.
Facebook ve diğer teknoloji devlerinin Avrupa’da yakın zamanda data gizliliğiyle
ilgili bir dizi davayla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Japonya’da pandemic önlemleri kapsamında Tokyo ve 3 ayrı bölgede ilan edilen
olağanüstü halin ekonomi üstünde sınırlı etkisi olacağı öngörülüyor. Bununla
birlikte, Japonya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren
olağanüstü hal uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi. Hükümet
verilerine göre, OHAL kapsamına dahil olacak toplamdaki 11 eyalet, ülke
ekonomisinin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.
Vadeli mısır kontratları ABD'de azalan arzın dünyada gıda fiyatlarını tehdit
etmesiyle yedi yıldan fazla sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Fiyatlar Pazartesi
günkü kapanıştan bu yana %8 yükseldi, bu 2012'den beri görülen en büyük 2
günlük yükseliş oldu.
Dolar endeksi bugün 89,89-90,30 aralığında hareket etti, son seviye 90,35.
Bitcoin bugün 32.451-35.234 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 34.753.
EUR/USD bugün 1,2155-1,2223 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 1,2158.
GBP/USD bugün 1,3654-1,3701 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 1,3650.
USD/TRY bügün 7,4145-7,4750 aralığında işlem gördü, son işlem fiyatı 7,4208.
Bugüne de yükselişle başlayan petrol fiyatlarında yön aşağı döndü. İşlemler ham
petrol’de 52,77 ve brent petrolde 55,98’den gerçekleşiyor.

Avrupa piyasalarında karışık performanslar yaşanıyor. DAX %0,24 yukarıda, FTSE 100 %0,02
aşağıda ve CAC 40 %0,36 yukarıda.
ABD’de endeksler açılışta hafif yukarıda. Dow Jones %0,08, S&P 500 %0,05 ve Nasdaq %0,17
yukarıda.
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XAU/USD
Bugün işlem aralığı 1.849-1.862 olurken, son işlem fiyatı 1.854. Direnç seviyeleri 1.865
ve 1.882, destek seviyeleri 1.842 ve 1.820.
DİRENÇ 1 / 1.865

DİRENÇ 2 / 1.882

DESTEK 1 / 1.842

DESTEK 2 / 1.820

DAX
Bugün işlem aralığı 13.870-13.961, son seviye 13.958. Direnç seviyeleri 14.075 ve
14.100, destek seviyeleri 13.900 ve 13.798.

•

DİRENÇ 1 / 14.075

DİRENÇ 2 / 14.100

DESTEK 1 / 13.900

DESTEK 2 / 13.798

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