
EFOR NOTES
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov yükselen borçlanma maliyetleri nedeniyle yılın geri kalan bölümünde tahvil ihracı
yapmayacaklarını açıkladı. Siluanov ülkeyi temerrüde düşürme çabaları olduğunu ve bu konuda gerekirse yasal işlem
başlatacaklarını söyledi.
Devlete ait Rus demiryolları şirketi geçtiğimiz ay yapması gereken kupon ödemesini kaçırması sonucu uluslararası
otorite tarafından temerrüde düşürüldü. Böylelikle savaş sonrası gelen yaptırımların etkisiyle Rusya'da ilk kez bir
kurum temerrüt yaşadı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 21 Rus hava yolu şirketini 27 üyeli AB'ye uçmaları yasaklanmış hava yolları listesine
aldı.
Reuters anketine göre, Fed'in Mayıs ve Haziran ayında yapılacak FOMC toplantılarında federal fon faiz oranını 50'şer
baz puan artırması bekleniyor.
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade 2015 nükleer anlaşmasının hala hayatta olduğunu fakat ABD'nin kararını
beklerken can çekiştiğini belirterek anlaşmanın kaderinin ABD'den gelecek teklife bağlı olduğunu söyledi.
Almanya'da 10 yıllık tahvilin faizi 11 baz puan artışla yüzde 0.82 olarak Eylül 2015'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.
Londra Heathrow havaalanı Covid-19 salgınının başından bu yana görülen en yüksek yolcu sayısına ulaştı.
İsrail Merkez Bankası enflasyondaki yükseliş nedeniyle politika faizini sürpriz biçimde tahminlerin üzerinde ve 2018
yılından beri ilk kez artırdı.
Çin'de araç satışları Covid-19 salgınının önüne geçmek için alınan sıkı tedbirlerin etkisiyle Mart ayında azaldı. Çin
Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) verilerine göre Mart ayında Çin'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7
düşüşle 2,23 milyon araç satıldı. Şubat ayında araç satışları yüzde 18,7 artmıştı.
Kripto borsası BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle korelasyonunun rekor seviyeye
ulaştığını belirterek bu durumun kripto paranın değerinin Haziran ayına dek 30 bin dolara çekilebileceğinin işareti
olabileceğini söyledi.
Hazine Bakanı Nebati enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Dünya Bankası "Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Bahar" raporunda Türkiye için 2022 büyüme beklentisini
düşürdü, 2023 beklentisini ise yükseltti. Dünya Bankası Türkiye için 2022 GSYH büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde
1.4'e düşürdü. Banka 2023 tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 3.2'ye yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de
cari denge Şubat ayında da artan enerji maliyetlerinin etkisiyle açık verdi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi
dördüncü aya girdi.Buna göre ödemeler dengesi Şubat ayında 5,15 milyar dolar cari açık verdi. Cari açık Ocak ayında
7,11 milyar dolar olmuştu. 
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Avrupa borsaları yeni haftaya karışık ve nispeten sınırlı hareketlerle başladı. DAX aşağı ve 14245,
FTSE 100 aşağı ve 7625, CAC 40 yukarı ve 6577.

ABD'de teknoloji hisselerindeki satışlar bugün de devam ediyor. Dow Jones aşağı ve 34685, S&P 500
aşağı ve 4452, Nasdaq  aşağı ve 14140.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1939-1969 olurken son işlem fiyatı 1949. Direnç seviyeleri 1965 ve
1975, destek seviyeleri 1950 ve 1934.

DİRENÇ 1 / 1965     DİRENÇ 2 / 1975
DESTEK 1 / 1950    DESTEK 2 / 1934

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 25,40  DİRENÇ 2 / 25,60
DESTEK 1 / 24,90  DESTEK 2 / 24,70

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 24,67-25,37 olurken, son işlem fiyatı 24,93. Direnç seviyeleri 25,40
ve 25,60, destek seviyeleri 24,90 ve 24,70. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14096-14308 olurken, son seviyesi 14245. Direnç seviyeleri 14380
ve 14475, destek seviyeleri 14130 ve 14000.

DİRENÇ 1 / 14380  DİRENÇ 2 / 14475
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3105  DİRENÇ 2 / 3290
DESTEK 1 / 2965  DESTEK 2 / 2945

Ethereum’un bugün işlem aralığı 3011-3292, son işlem fiyatı 3035. Direnç seviyeleri  3105 ve
3290, destek seviyeleri 2965 ve 2945.
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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.


