
EFOR NOTES
Rusya Devlet Başkanı Putin "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek. Ukrayna'da askeri operasyon ile
Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" diye konuştu. Putin Ukrayna ile müzakerelere ilişkin ise "Ukrayna,
İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı, görüşmeler çıkmaza girdi" dedi.
ABD'de Mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi. Ülkede Mart ayında tüketici fiyatları bir
önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Böylelikle 40 yıllık zirve yenilenmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak
kaydedildi.
OPEC Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünyada petrol arzı ve talebini düşüreceği tahmininde bulundu. OPEC aylık
raporunda günlük küresel petrol talebi tahminini 410 bin varil düşürdü. Rusya için 2022 yılı için günlük üretim tahmini de 530
bin varil düşürüldü.
Dünya Ticaret Örgütü Ukrayna savaşı ve Çin'de tekrar kapanmalara neden olan pandemi nedeniyle küresel ticaretin
yavaşlayacağını belirterek bu yıl için küresel ticaret büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Bank of America'nın aylık olarak düzenlediği küresel fon yöneticileri anketine göre, resesyon endişeleri artarken küresel
büyüme iyimserliği tüm zamanların en düşük seviyesine indi.
Rusya eski Finans Bakanı Alexei Kudrin yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin 1991’de Sovyetler Cumhuriyeti’nin dağılması
sonrası en büyük küçülmeyi yaşayacağını ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 10 civarında küçülmeye doğru
ilerlediğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası'nın "Banka Kredi Anketi" anketi sonuçlarına göre bankalar, 2022'nin ikinci çeyreğinde şirketlerin
kredi talebindeki net artışın devam etmesini ancak konut kredisi talebinde net düşüş ve tüketici kredisi talebinin de genel
olarak sabit kalmasını bekliyor.
AXA Investment Managers ekonomisti Modupe Adegbembo, İngiltere'de bugün açıklanan güçlü iş gücü verilerine rağmen
İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artırımına yılın ikinci yarısında ara vereceğini öngördüklerini söyledi.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya’nın Ukrayna işgali, Covid-19 pandemisinin süren etkisi ve artan küresel
eşitsizlik karşısında bu yıl sonuna kadar 263 milyon insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği, 860 milyon insanın da aşırı
yoksulluk içinde yaşayabileceği uyarısında bulundu.
Deutsche Bank ve Commerzbank hisselerini satarak bu hisselerde sert düşüşe neden olan firmanın ABD'li Capital Group
olduğu ortaya çıktı.
Almanya'da ZEW beklentiler endeksi Nisan'da düşüşünü sürdürerek eksi 41'e geriledi ve pandeminin başladığı 2020'den
beri en düşük seviyeye indi.
Türkiye'de sanayi üretimi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Beklenti 8,8 artış yönündeydi.
Türkiye'de sabit fiyatlarla perakende satış hacmi  2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Aynı
ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %12,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,6, otomotiv yakıtı satışları
%0,7 azaldı.
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Avrupa borsalarında satışlar bugün de devam ediyor. DAX aşağı ve 14147, FTSE 100 aşağı ve 7558,
CAC 40 aşağı ve 6541.

ABD'de yön teknoloji hisseleri öncülüğünde yukarı döndü. Dow Jones yukarı ve 34553, S&P 500 yukarı
ve 4457, Nasdaq  yukarı ve 14218.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1949-1973 olurken son işlem fiyatı 1968. Direnç seviyeleri 1975 ve
1990, destek seviyeleri 1965 ve 1950.

DİRENÇ 1 / 1975     DİRENÇ 2 / 1990
DESTEK 1 / 1965    DESTEK 2 / 1950

XAG/USD

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

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 24,86-25,37 olurken, son işlem fiyatı 25,29. Direnç seviyeleri 25,40
ve 25,60, destek seviyeleri 24,90 ve 24,70. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13885-14186 olurken, son seviyesi 14147. Direnç seviyeleri 14130
ve 14380, destek seviyeleri 14000 ve 13870.

DİRENÇ 1 / 14130  DİRENÇ 2 / 14380
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3105  DİRENÇ 2 / 3290
DESTEK 1 / 2960  DESTEK 2 / 2920

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2947-3085, son işlem fiyatı 3033. Direnç seviyeleri  3105 ve
3290, destek seviyeleri 2960 ve 2920.
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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.


