
EFOR NOTES
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı
Kuleba'nın İstanbul'da yeniden bir araya gelmeleri konusunda henüz bir hazırlık olmadığı, Rusya ile Ukrayna
heyetleri arasında yeniden yüz yüze görüşmeler yapılabilmesi için öncelikle bir anlaşmaya ulaşma yönünde
önemli uzlaşmaların sağlanması gerektiği ifade edildi.
Almanya'da iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaşa rağmen sürpriz biçimde yükseldi. Münih merkezli IFO
Enstitüsü'nün beklentiler endeksi Nisan'da 84.9'dan 86.7'ye yükseldi. Beklenti endekste düşüş olması
yönündeydi. IFO İş İklimi Endeksi de 90.8'den 91.8'e tırmandı. Beklenti endeksin 89 olması yönündeydi.
Almanya Hükümetinin borçlanmanın artırılması da dahil ek bütçeyi Çarşamba günü onaylaması bekleniyor.
Almanya, 2022 yılında borçlanmasını 39,2 milyar euro artırarak 138,9 milyar euroya çıkaracak.
Morgan Stanley, Euro Bölgesi için 2022 yılı GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme tahminini yüzde 3'ten
yüzde 2,7'ye, 2023 yılı GSYH büyüme tahminini ise yüzde 2,3'ten yüzde 1,3'e indirdi.
Çin Merkez Bankası döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını 100 baz puan düşürerek %8 yaptı. Kararın 15
Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çin'in bu adımı yuanın dolar karşısında 17 ayın en düşük seviyesine
inmesinin ardından geldi. Atılan adımın likidite yönetimini destekleyeceği vurgulandı.
Çin Merkez Bankası sorunlu emlak şirketleri için desteklerini hızlandırıyor. Konuya yakın kaynakların verdiği
bilgiye göre Çin Merkez Bankası, bankaların sorunlu bazı gayrimenkul şirketleri için kredi sınırlamalarını
gevşetmesini talep etti.
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle kömüre olan talep beklentilerin üzerinde artış kaydetti, fiyatlar da rekor
seviyelere tırmandı. Doğalgaz sıkıntılarıyla başlayan küresel enerji krizinin kömür kriziyle devam etmesinden
endişe ediliyor.
İngiltere'de enerji fiyatlarında son yapılan artırımdan önce de faturalarını ödemekte zorlanan hane halkı
sayısının arttığı ortaya çıktı. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Mart ayında hane halklarının yüzde 23'ü
faturalarını ödemek zorlandı. Kasım ayında bu oran yüzde 17 olmuştu.
Microstrategy CEO'su Michael Saylor, Microstrategy’nin Bitcoin sattığı iddialarını yalanladı.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma haberinin ardından Dogecoin %10'u aşan yükseliş kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım
oranlarını yayımladı. Veriler reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranlarında Nisan ayında artış olduğunu
gösterdi. Reel kesim güven endeksi Nisan ayında 1,2 puan artarak 109,7 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten
arındırılmış reel kesim güven endeksi ise aylık 0,5 puan gerileyerek 107,7 oldu.
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Avrupa borsalarındaki aşağı yönlü hareketler bugün de devam ediyor. DAX aşağı ve 13973, FTSE 100
aşağı ve 7401, CAC 40 aşağı ve 6476.

ABD'de de endekslerdeki kayıplar bugün de devam ediyor. Dow Jones aşağı ve 33487, S&P 500 aşağı
ve 4227, Nasdaq  aşağı ve 13338.

BÜLTEN NO: 875



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1891-1934 olurken son işlem fiyatı 1895. Direnç seviyeleri 1900 ve
1915, destek seviyeleri 1890 ve 1875.

DİRENÇ 1 / 1900     DİRENÇ 2 / 1915
DESTEK 1 / 1890    DESTEK 2 / 1875

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 23,85  DİRENÇ 2 / 24,00
DESTEK 1 / 23,35  DESTEK 2 / 23,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 23,40-24,17 olurken, son işlem fiyatı 23,55. Direnç seviyeleri 23,85
ve 24,00, destek seviyeleri 23,35 ve 23,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13856-14093 olurken, son seviyesi 13973. Direnç seviyeleri 14000
ve 14080, destek seviyeleri 13870 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14000  DİRENÇ 2 / 14080
DESTEK 1 / 13870    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2915  DİRENÇ 2 / 2965
DESTEK 1 / 2800  DESTEK 2 / 2720

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2794-2952, son işlem fiyatı 2856. Direnç seviyeleri  2915 ve
2965, destek seviyeleri 2800 ve 2720.

• 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.


