
EFOR NOTES
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Nisan ayı toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi. ECB varlık alımını
3. çeyrekte sona erdirme planını doğruladı. Enflasyonun önemli ölçüde yükseldiğine ve gelecek aylarda da özellikle
enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekildi. Açıklamada ECB'nin görevinde
başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağı ifade edildi.
New York Fed Başkanı John Williams faizlerin çok düşük olduğunu belirterek faiz artış hızını ivmelendirmenin 'makul
bir seçenek' olduğunu söyledi. Williams enflasyonu yüzde 2'lik hedefe indirmeye odaklanmaları gerektiğini,
önceliklerinin bu olacağını bildirdi. Fed'in ekonomiyi resesyona sokma ihtimali olup olmadığı sorusuna ise "Bence
ekonomi reel faizlerin nötr seviyede veya biraz üzerinde olmasını kaldırabilir" yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji ihracatında dolar ve eurodan uzaklaşacaklarını belirterek, "Enerji
kaynaklarının batıya tedariki azalacak. Bu nedenle adım adım ihracatımızı hızla büyüyen güney ve doğu piyasalarına
yönlendirmemiz önemli." dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Covid-19 bağlamında genel kanının iyimser
olduğunu fakat uzmanların karamsar senaryoların gerçekleşebileceğine dikkat çektiklerini ve önlem alınması gerektiği
konusunda uyarılarda bulundu.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısı 185 bin olarak tahminleri aştı. Bu artışa rağmen başvurular
50 yılın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti.
Ukrayna Merkez Bankası ekonomide Mart ayına kıyasla iyileşmeleri görüldüğünü fakat savaş nedeniyle yaşanan
bozulmalar nedeniyle enflasyonun bu yıl yüzde 20'nin üstüne çıkmasını beklediklerini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın yarattığı
enflasyonist baskılara ve sıkılaşan finansal şartlara işaret ederek gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH
büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirdi.
Elon Musk Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na
sunduğunu duyurdu. Duyuru sonrası şirketin hisseleri yüzde 18 yükselirken Tesla hisseleri ise yüzde 1,5 değer
kaybetti.
Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 14 seviyesinde bıraktı.
Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Metinde makroihtiyati politika
çerçevesinin de güçlendirileceği ifade edildi. Merkez Bankası önceki karar metninde böyle bir mesaj kullanmamıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 982
milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Nisan ile sona eren haftada 215 milyar 615,10 milyon dolara
geriledi.
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Avrupa borsaları 3 günlük düşüşün ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. DAX yukarı ve 14163, FTSE
100 yukarı ve 7609, CAC 40 yukarı ve 6606.
ABD'de ise satışlar hakim, Dow Jones pozitif ayrışıyor. Dow Jones yukarı ve 34694, S&P 500 aşağı ve
4426, Nasdaq  aşağı ve 14070.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1967-1980 olurken son işlem fiyatı 1964. Direnç seviyeleri 1975 ve
1980, destek seviyeleri 1965 ve 1950.

DİRENÇ 1 / 1975     DİRENÇ 2 / 1980
DESTEK 1 / 1965    DESTEK 2 / 1950

XAG/USD

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

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 25,40-25,87 olurken, son işlem fiyatı 25,42. Direnç seviyeleri 25,60
ve 25,85, destek seviyeleri 25,40 ve 24,95. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14037-14203 olurken, son seviyesi 14163. Direnç seviyeleri 14345
ve 14385, destek seviyeleri 14130 ve 14000.

DİRENÇ 1 / 14345  DİRENÇ 2 / 14385
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3115  DİRENÇ 2 / 3280
DESTEK 1 / 2970  DESTEK 2 / 2945

Ethereum’un bugün işlem aralığı 3030-3144, son işlem fiyatı 3041. Direnç seviyeleri  3115 ve
3280, destek seviyeleri 2970 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.


