
EFOR NOTES
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, halihazırda sağlam olmayan gıda
güvenlik sorununu kötüleştirdiğini, ve küresel enflasyonist baskılarına fiyat ve tedarik şoklarının eklendiğini
ifade etti.
IMF Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle küresel büyüme tahminlerini düşürdü. Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini
de yüzde 3.3'ten yüzde 2.7'ye çekildi. Kurum Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8.5, Ukrayna ekonomisinin de
yüzde 35 küçülmesini bekliyor.
JPMorgan Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını hızla azaltması durumunda petrolün varil fiyatının 185
doları görebileceği tahminini yaptı.
Rusya'nın Asya'ya petrol ihracatı bir haftada yüzde 25 azaldı.
Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir
Rus petrol tankerini alıkoyduğu bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus şirketlerine ait hisselerin yurt dışında işlem görmesini yasaklayan
düzenlemeyi imzaladı. Buna göre şirketler yasanın kabul edildiği 16 Nisan'dan itibaren 10 gün içinde bu
hisselerin işlem görmesine son vermek zorundalar.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sıkıyönetim yasasını 24 Haziran'a kadar uzatmayı önerdi. Zelenskiy,
sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Mevcut sıkıyönetim süresi 25 Nisan'da
sona eriyor.
Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yaptırımlardan etkilenen şirketlere yardım için 20 milyar euroluk Alman
programını onayladı.
ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi, %2,928 ile 2018'in sonlarından beri en yüksek seviyeye çıktı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre konut başlangıçları Mart'ta yüzde 0.3 artarak yıllıklandırılmış bazda
1.79 milyona çıktı. Bu, Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Beklenti 1.74 milyondu.
Kripto şirketleri, Avrupa Birliği'nden Küresel Mali Eylem Görev Gücü (FATF) çerçevesinde yürürlükte olan
kuralların ötesine geçmemesini istedi.
Türkiye, %52,4'lük tahmin ile IMF'nin yıl sonunda en yüksek enflasyon beklediği dördüncü ülke oldu. En yüksek
enflasyon beklentisi % 500 ile Venezuela olarak belirlendi. Venezuela'nın ardından Sudan yüzde 244,4,
Zimbabve yüzde 85,8 olarak sıralandı.
TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat, Rusya ile sevkiyat ve tahsilat konusunda
sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Fayat, ruble ile alışveriş çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.
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Avrupa borsalarında Paskalya tatili sonrasında satışlar hakim. DAX aşağı ve 14146, FTSE 100 aşağı ve
7611, CAC 40 aşağı ve 6542.

ABD'de ise %1'i aşan yükselişler yaşanıyor. Dow Jones yukarı ve 34741, S&P 500 yukarı ve 4433,
Nasdaq  yukarı ve 14092.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1957-1981 olurken son işlem fiyatı 1959. Direnç seviyeleri 1965 ve
1975, destek seviyeleri 1950 ve 1945.

DİRENÇ 1 / 1965     DİRENÇ 2 / 1975
DESTEK 1 / 1950    DESTEK 2 / 1945

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 25,60  DİRENÇ 2 / 25,85
DESTEK 1 / 25,40  DESTEK 2 / 25,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 25,40-25,99 olurken, son işlem fiyatı 25,30. Direnç seviyeleri 25,60
ve 25,85, destek seviyeleri 25,40 ve 25,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13991-14180 olurken, son seviyesi 14146. Direnç seviyeleri 14130
ve 14325, destek seviyeleri 14000 ve 13870.

DİRENÇ 1 / 14130  DİRENÇ 2 / 14325
DESTEK 1 / 14000    DESTEK 2 / 13870

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3140  DİRENÇ 2 / 3210
DESTEK 1 / 3000  DESTEK 2 / 2930

Ethereum’un bugün işlem aralığı 3004-3123, son işlem fiyatı 3116. Direnç seviyeleri  3140 ve
3210, destek seviyeleri 3000 ve 2930.
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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.


