
EFOR NOTES
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Rusya'nın 'acımasız savaşını' kınamaktan kaçınan ve yaptırımları boşluğu doldurmak için
bir fırsat olarak gören ülkelerin bu adımlarının bazı sonuçları olacağı uyarısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin "Batı'nın Rusya ile normal işbirliğini ve enerji kaynaklarını reddetmesi Avrupa'ya şimdiden zarar
veriyor" dedi. Putin ayrıca "Rusya enerji ihracatını yeni pazarlara genişletebilir. Enerji kaynaklarımızı gerçekten ihtiyaç olan
ülkelere yönlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de yıllık ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) Mart'ta %11,2 ile verinin tutulmaya
başlandığı 2010'dan beri en büyük artışı kaydetti. Beklenti %10,6 artış yönündeydi. ÜFE aylık bazda da %1.4 ile %1.1'lik
beklentinin üzerinde arttı.
Almanya'nın öncü ekonomik düşünce kuruluşları ülkenin Rusya'dan doğalgaz ithalatını tamamen kesmesinin 'sert
resesyona' neden olabileceği uyarısı yaptı. Aralarında İfo ve DIW Berlin'in de bulunduğu 5 Alman ekonomik düşünce
kuruluşu 2022 yılı için büyüme tahminlerini yüzde 4.8'den yüzde 2.7'ye düşürdü. 2023 tahmini yüzde 3.1 oldu. Enflasyonun
2022'de ortalama yüzde 6.1 ile 40 yılın en yüksek seviyesinde olacağı tahminine yer verildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Viyana'daki nükleer müzakerelerin iyi gittiğini ancak ülkenin gelecek planlarının
görüşmelerin sonucuna bağlanmaması gerektiğini söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı, Çin'de devam eden salgın önlemlerinin talebi baskılayacağı öngörüsüyle küresel petrol talebi
tahminini aşağı yönlü revize etti.
Stagflasyon endişeleri Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada artmaya başlarken, fon yöneticilerinin portföylerindeki
milyarlarca doları hedge araçlarına yönlendirmeye başladığı belirtiliyor.
İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri Tesco, enflasyon ve pandemi etkilerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle mevcut
mali yıl için operasyonel kâr tahminini aşağı yönlü güncelledi.
Çin kabinesi Merkez Bankası'nın gerekirse zorunlu karşılık oranlarında indirimin de aralarında olduğu politika araçlarını
kullanacaklarını açıkladı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonda yukarı hareketin yüksek ithal maliyetler tarafından
yönlendirildiğini ve bunun ekonomiye zarar verebileceğini söyledi. Kuroda, BOJ'un ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek
para politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı.
ABD'li banka JP Morgan'ın ilk çeyrekte net kârı tahminleri aştı. Bankanın kârı ilk çeyrekte 8.28 milyar dolar veya hisse
başına 2.63 dolar olarak tahminleri aştı. Önceki çeyrekte net kâr 14.3 milyar dolardı.
Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a, Twitter’ın hisselerinin alımını geç
duyurduğu gerekçesiyle eski hisse sahipleri tarafından dava açıldı.
Dünyanın önde gelen lüks tüketim devlerinden biri olan ve Bulgari, Dior, Celine, Kenzo, Givenchy gibi markaları bünyesinde
barındıran Louis Vuitton Moët Hennessy'nin (LVMH) satışları yılın ilk çeyreğinde savaş ve Çin'de artan vakalara rağmen
güçlü seyretti.
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Avrupa borsalarında resesyon endişeleriyle aşağı yönlü hareketler arka arkaya üçüncü günde de
devam ediyor, İspanya pozitif ayrışıyor. DAX aşağı ve 14021, FTSE 100 aşağı ve 7553, CAC 40 aşağı
ve 6514.

Bilanço sezonunun başladığı ABD'de sınırlı yukarı hareketler yaşanıyor, Nasdaq performansıyla öne
çıkıyor. Dow Jones yukarı ve 34236, S&P 500 yukarı ve 4395, Nasdaq  yukarı ve 14014.

BÜLTEN NO: 867



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1962-1980 olurken son işlem fiyatı 1977. Direnç seviyeleri 1980 ve
1990, destek seviyeleri 1975 ve 1965.

DİRENÇ 1 / 1980     DİRENÇ 2 / 1990
DESTEK 1 / 1975    DESTEK 2 / 1965

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 25,60  DİRENÇ 2 / 25,85
DESTEK 1 / 25,40  DESTEK 2 / 24,95

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 25,34-25,75 olurken, son işlem fiyatı 25,66. Direnç seviyeleri 25,60
ve 25,85, destek seviyeleri 25,40 ve 24,95. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13962-14152 olurken, son seviyesi 14021. Direnç seviyeleri 14130
ve 14350, destek seviyeleri 14000 ve 13870.

DİRENÇ 1 / 14130  DİRENÇ 2 / 14350
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3115  DİRENÇ 2 / 3280
DESTEK 1 / 2960  DESTEK 2 / 2920

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2986-3083, son işlem fiyatı 3080. Direnç seviyeleri  3115 ve
3280, 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.


