
EFOR NOTES
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pierre Wunsch, Ukrayna-Rusya savaşının para politikası patikasını
değiştirmek için çok büyük bir şok olduğuna işaret ederek, bankanın 2022'de faizi pozitif seviyeye çekebileceğine işaret etti.
Wunsch, artış için Temmuz'a dikkat çekti. Belçikalı yetkilinin ardından bir diğer ECB yetkilisi Guindos da veriye bağlı olarak
Temmuz'da faiz artışının mümkün olduğunu belirtti.
İngiltere, Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus ordusunu destekleyen şahıs ve işletmelere
yönelik yeni yaptırım kararı aldı.
Avrupa Birliği, Uluslararası Enerji Ajansı ile işbirliği içinde hazırladığı dokuz maddelik tasarruf planını duyurdu. Plana göre
vatandaşların benimsemesi halinde hane başına 450 euro tasarruf edilebileceği öngörülüyor.
JPMorgan Chase Varlık Yönetimi Başkanı Mary Erdoes Ukrayna'daki savaş nedeniyle fiyat istikrarını sağlayan tüm
faktörlerin bu dönemde yok olduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'ya uygulanan tek taraflı ve yetki alanlarını aşan olarak nitelendirdiği yaptırımları
eleştirdi. Şi, ekonomik izolasyon ve tedarik zincirlerine zarar vermek gibi baskı taktiklerinin işe yaramayacağı konusunda
uyarılarda bulundu.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance son açıklanan Avrupa Birliği yaptırım paketi kapsamında Rus
vatandaşlarının ve kurumlarının yapacağı işlemlere 10 bin euro tavan getirmeye hazırlanıyor.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Nisan ayında sürpriz faiz indirimine giden bankanın indirimlere devam
edeceği mesajı verdi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuruların sayısı 16 Nisan'da sona eren haftada 2 bin
düşerek 184 bin oldu. Beklenti verinin 180 bin olarak gelmesi yönündeydi.
Euro Bölgesinde Şubat'ta TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık %2,4(Beklenti %2,5), ve yıllık %7,4(Beklenti %7,5) oldu.
Dünyanın önde gelen varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'deki karantinalar nedeniyle
piyasalarda yaşanan çalkantıyla bu yılın ilk çeyreğinde 74 milyar dolar kaybetti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 14 Nisan’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu Toplantısı’nın özetinde “Para
politikasında sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten liralaşma odaklı bir
yaklaşım sergilenmeye devam edilecektir.” ifadesini korudu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 15 Nisan haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,12
milyar artış kaydetti. Parite etkisinden arındırılmış artış 780 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı tüketici güven endeksini yayımladı. Endeks 67,3 değeriyle en düşük seviyesini
görmüş oldu.
TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Nisan
haftasında Türkiye'de 26,9 milyon dolar hisse senedi alışı yaptılar.
Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 80,99 artarken, aylık yüzde 16,69 arttı.
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Avrupa borsalarında yön bugün de yukarı, İngiltere zayıf performans göstermeye devam ediyor. DAX
yukarı ve 14542, FTSE 100 yukarı ve 7636, CAC 40 yukarı ve 6739.

ABD'de tüm endeksler bugün pozitif bölgede işlem görüyor. Dow Jones yukarı ve 35481, S&P 500
yukarı ve 4499, Nasdaq  yukarı ve 14167.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1936-1957 olurken son işlem fiyatı 1943. Direnç seviyeleri 1950 ve
1965, destek seviyeleri 1946 ve 1933.

DİRENÇ 1 / 1950     DİRENÇ 2 / 1965
DESTEK 1 / 1946    DESTEK 2 / 1933

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 24,85  DİRENÇ 2 / 25,00
DESTEK 1 / 24,55  DESTEK 2 / 24,10

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 24,57-25,19 olurken, son işlem fiyatı 24,66. Direnç seviyeleri 24,85
ve 25,00, destek seviyeleri 24,55 ve 24,10. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14349-14601 olurken, son seviyesi 14542. Direnç seviyeleri 14600
ve 14800, destek seviyeleri 14335 ve 14130.

DİRENÇ 1 / 14600  DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14335    DESTEK 2 / 14130

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3185  DİRENÇ 2 / 3310
DESTEK 1 / 3150  DESTEK 2 / 3010

Ethereum’un bugün işlem aralığı 3066-3179, son işlem fiyatı 3150. Direnç seviyeleri  3185 ve
3310, destek seviyeleri 3150 ve 3010.

• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.
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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.


