
EFOR NOTES
Putin, Rusya'nın "eşi benzeri görülmemiş" baskıya dayandığını savunarak, "Durum istikrara
kavuşuyor. Rublenin değeri Şubat'ın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz
tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor.” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde sürekli olarak anlaşılan
konulardaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina sermaye kontrollerinin kademeli olarak
yumuşatılacağını belirtti. Nabiullina döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesinin ekonominin
yaptırımlara karşı dirençli kalmasında etkili olduğunu söyledi.
Dünya Bankası, 2022 küresel büyüme beklentilerini %4,1'den %3,2'ye indirdi. Dünya Bankası
Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini düşürürken yaşanan
krize müdahale amaçlı 2023 Haziran ayına kadarki dönemi kapsayacak şekilde 170 milyar
dolarlık bir paketi harekete geçirmeyi görüşeceklerinin sinyallerini verdi.
Bank of America analistlerin yüzde 16 düşmesini bekledikleri ilk çeyrek aracılık faaliyetlerinde
sadece yüzde 7,1'lik bir düşüşle 4,72 milyar dolarlık getiri elde etti.
Mısır fiyatları, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik tarafında ciddi sıkıntıların yaşanacağı
endişeleriyle yükselişini sürdürerek 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Kripto para piyasalarında sabit kripto varlık alanında lider konumunda bulunan Tether,
rezervlerinde bulunan ticari borç senetlerini azaltmayı planladığını duyurdu.
MetaMask, Apple kullanıcılarına uyarıda bulundu. Metamask verilerinin iCloud’ta
yedeklenmesi durumunda, iCloud hesabı ele geçirildiğinde Metamask hesabının da ele
geçirilebileceğini de belirtti.
Son çıkan bir IntoTheBlock verisine göre, küresel NFT ticaret hacmi 2022'de yüzde 200'ün
üzerinde büyüyerek 50 milyar doları aştı.
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Avrupa borsaları Paskalya tatili nedeniyle bugün de kapalı. 

ABD'de sınırlı hareketler yaşanıyor, Dow Jones aşağı ve 34416, S&P 500 aşağı ve 4387,
Nasdaq  aşağı ve 13918.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1970-1998 olurken son işlem fiyatı 1993. Direnç seviyeleri 1990 ve
2015, destek seviyeleri 1980 ve 1975.

DİRENÇ 1 / 1990     DİRENÇ 2 / 2015
DESTEK 1 / 1980    DESTEK 2 / 1975

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 26,00  DİRENÇ 2 / 26,50
DESTEK 1 / 25,60  DESTEK 2 / 25,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 25,60-26,21 olurken, son işlem fiyatı 26,07. Direnç seviyeleri 26,00
ve 26,50, destek seviyeleri 25,60 ve 25,00. 



EUR/USD

Paritenin işlem aralığı bugün 1,0783-1,0821 olurken, son işlem fiyatı 1,0801. Direnç seviyeleri
1,0800 ve 1,0820, destek seviyeleri 1,0770 ve 1,0725.

DİRENÇ 1 / 1,0800  DİRENÇ 2 / 1,0820
DESTEK 1 / 1,0770    DESTEK 2 / 1,0725

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3000  DİRENÇ 2 / 3140
DESTEK 1 / 2930  DESTEK 2 / 2885

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2882-3077, son işlem fiyatı 2940. Direnç seviyeleri  3000 ve
3140, destek seviyeleri 2930 ve 2885.



EKONOMİK TAKVİM



EKONOMİK TAKVİM



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.


