
EFOR NOTES
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna'ya taslak belgeyi ilettiklerini ve cevabını beklemeye geçtiklerini
belirtirken Ukrayna tarafındaki gelişmelerin istenilen düzeyde olmadığını kaydetti.
Avrupa Birliği ülkeleri Rus gemilerine limanlara erişim yasağını peş peşe uygulamaya başlarken, petrol
ve doğal gaz başta olmak üzere pek çok önemli ürünün taşınması istisna kapsamında tutuluyor.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks bankanın enflasyon riskleri nedeniyle en
erken Temmuz ayında faiz artışı yapabileceği mesajı verdi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel, IMF'nin küresel büyüme tahminlerini daha fazla
düşürebileceğini, ekonomik görünümde yüksek belirsizlik olduğunu, ve Avrupa Merkez Bankası'nın 2.
çeyreğin sonunda varlık alımını durdurabileceğini ifade etti.
IMF küresel Merkez Bankalarının yüksek enflasyonla mücadele ettiği ve pandemi teşviklerini geri çektiği
bir ortamda piyasalarda daha fazla satış olabileceği uyarısı yaptı. IMF Para ve Sermaye Piyasaları
Başkanı Tobias Adrian, piyasalarda daha fazla satış riski olduğunu belirterek "Parasal sıkılaştırma
ekonomik aktiviteyi de yavaşlatabilir. Gelecekte varlık değerlemelerinde büyük çaplı düzeltme görmek
şaşırtıcı olmaz. Bu düzeltme hisse senedi ve tahvil piyasalarında görülebilir." ifadelerini kullandı.
Çin'de ekonomideki yavaşlamaya rağmen banka kredileri için gösterge niteliğindeki 1 yıl vadeli ana faiz
oranı yüzde 3,7 seviyesinde sabit tutuldu. Fed'in sıkılaşmaya başladığı ortamda Çin'in gevşek politika
izlemesiyle Şubat ve Mart aylarında Çin'de rekor tahvil satışlarının ardından bugünkü kararın sermaye
çıkış hızını yavaşlatabileceği belirtiliyor.
Avrupa'da otomobil satışları üst üste 9 ay gerileyerek Mart ayında da düşüş kaydetti.
Hızlı tüketim ürünleri devi Procter & Gamble'ın satışları 31 Mart'ta sona eren üçüncü mali çeyrekte 19.4
milyar dolara yükseldi. Bloomberg'in anketine katılan 18 analistin medyan tahmini 18.7 milyar dolardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Yurt dışında
Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) hesabının döviz cinsi yüzde 4 getiri garantisi verdiğini
söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda bazı şirket
yöneticileri ile bir araya geldi.
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Avrupa borsaları yönünü bugün tekrar yukarı çevirirken İngiltere nispeten zayıf performans gösteriyor.
DAX yukarı ve 14333, FTSE 100 yukarı ve 7610, CAC 40 yukarı ve 6624.

ABD'de teknoloji hisselerinde kayıplar yaşanırken Dow Jones endeksi pozitif ayrışıyor. Dow Jones
yukarı ve 35144, S&P 500 aşağı ve 4462, Nasdaq  aşağı ve 14082.

BÜLTEN NO: 872



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1939-1955 olurken son işlem fiyatı 1950. Direnç seviyeleri 1950 ve
1965, destek seviyeleri 1945 ve 1930.

DİRENÇ 1 / 1950     DİRENÇ 2 / 1965
DESTEK 1 / 1945    DESTEK 2 / 1930

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 25,40  DİRENÇ 2 / 25,60
DESTEK 1 / 25,00  DESTEK 2 / 24,80

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 24,89-25,29 olurken, son işlem fiyatı 25,11. Direnç seviyeleri 25,40
ve 25,60, destek seviyeleri 25,00 ve 24,80. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14137-14348 olurken, son seviyesi 14333. Direnç seviyeleri 14350
ve 14625, destek seviyeleri 14130 ve 14000.

DİRENÇ 1 / 14350  DİRENÇ 2 / 14625
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14000

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3150  DİRENÇ 2 / 3200
DESTEK 1 / 3000  DESTEK 2 / 2930

Ethereum’un bugün işlem aralığı 3066-3166, son işlem fiyatı 3106. Direnç seviyeleri  3150 ve
3200, 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.


