
EFOR NOTES
Fed Başkanı Powell'ın dün yapmış olduğu şahin açıklamalar sonrası piyasalarda Fed'den bu yıl için faiz artış
tahminleri yükseldi. Swaplar Eylül ayında Fed'den dördüncü 50 baz puan faiz artırımını fiyatlıyor. Buna göre Fed'in
Mayıs, Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında 50'şer baz puan artış yapması bekleniyor. Bu, 2000 yılından beri bir ilk
olacak. Böylelikle politika faizinin üst bandı yüzde 2.50'ye (nötr olarak kabul edilen seviyeye) çıkmış olacak.
Traderlar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sert yükselen enflasyon nedeniyle faiz artırımlarına 3 ay içinde
başlamasını bekliyor. Para piyasalarında ECB'den Temmuz ve Eylül ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışı
fiyatlanıyor. Böylece şu anda negatif olan faizin yüzde 0'a yükselmesi bekleniyor.
Reuters’in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın
para politikası yapıcılarına görüş ayrılıklarını birkaç günlüğüne kendilerine saklamalarını söylediği belirtildi.
Alman Merkez Bankası (Bundesbank) aylık raporunda Rusya'dan enerji ithalatı yasağının fiyatlarda sert yükselişi
tetikleyeceği ve on yılların en derin resesyonunun görüleceği tahmininde bulundu.
Euro Bölgesi'nde ekonomi Covid-19 karantinalarının sona ermesi ve hizmet sektöründe görülen toparlanmayla Nisan
ayında ivmelendi. İmalat sektörü ise yavaşladı. Avrupa'nın en büyük 2 ekonomisi Fransa ve Almanya'da hizmet
sektörü PMI endeksleri tahminleri aştı.
Başta Fed olmak üzere birçok merkez bankası artan enflasyonla mücadele için agresif sıkılaşma döngüsüne
hazırlanırken, Asya ülkelerinde de merkez bankaları adım atmaya hazırlanıyor. Piyasaya göre Asya'da en agresif
sıkılaşmaya Hindistan imza atacak. Bank of America'nın geçtiği nota göre Hindistan Merkez Bankası'nın 2023
sonuna dek 275 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Şanghay'da daha önce son 14 günde vaka görülmediği için düşük riskli ilan edilen ve hareket serbestisinin getirildiği
bölgelerde yeni vakalara rastlanması nedeniyle kısıtlamaların süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, Rusya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril Adaları’nın güneyi
için, “Yasadışı şekilde işgal edilmiş adalar” nitelendirmesine Kremlin’den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Japonya’nın Kuril Adaları’na yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Japonya, Rusya için düşman ülke haline
geldi" dedi.
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, son dönemde yende yaşanan sert hareketleri ABD Hazine Bakanı Janet
Yellen ile görüştüğünü ve mevcut yabancı kur anlaşmasını sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Mart ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8
düşerek 161,0 milyon ton olduğunu açıkladı. 
Türkiye'de kredi büyümesinde yukarı yönlü ivme 15 Nisan haftasında da devam etti. 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve
kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yüzde 45'i aştı. Toplam kredi hacmi
5,53 trilyonliraya yükseldi.
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Avrupa borsalarında bugün kuvvetli satışlar yaşanıyor. DAX aşağı ve 14259, FTSE 100 aşağı ve 7563,
CAC 40 aşağı ve 6603.

ABD'de kayıplar Avrupa borsalarına göre daha sınırlı, Nasdaq dirençli bir performans gösteriyor. Dow
Jones aşağı ve 34470, S&P 500 aşağı ve 4363, Nasdaq  yatay ve 13718.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1929-1955 olurken son işlem fiyatı 1942. Direnç seviyeleri 1945 ve
1950, destek seviyeleri 1935 ve 1930.

DİRENÇ 1 / 1945     DİRENÇ 2 / 1950
DESTEK 1 / 1935    DESTEK 2 / 1930

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 24,55  DİRENÇ 2 / 24,90
DESTEK 1 / 24,05  DESTEK 2 / 23,85

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 24,04-24,66 olurken, son işlem fiyatı 24,30. Direnç seviyeleri 24,55
ve 24,90, destek seviyeleri 24,05 ve 23,85. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14211-14376 olurken, son seviyesi 14259. Direnç seviyeleri 14325
ve 14575, destek seviyeleri 14130 ve 14075.

DİRENÇ 1 / 14325  DİRENÇ 2 / 14575
DESTEK 1 / 14130    DESTEK 2 / 14075

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 3010  DİRENÇ 2 / 3150
DESTEK 1 / 2925  DESTEK 2 / 2880

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2940-3032, son işlem fiyatı 2988. Direnç seviyeleri  3010 ve
3150, destek seviyeleri 2925 ve 2880.

• 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.


