
EFOR NOTES
Dünya Bankası 'Emtia Piyasalarında Görünüm' adlı raporunda enerji fiyatlarındaki artışın 1973 yılındaki
petrol krizi seviyelerine ulaştığını, fiyat artışlarının 2022'de yüzde 50'yi aşacağını, 2023 ve 2024'te ise
yavaşlayacağını belirtti.
Goldman Sachs ekonomistleri Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından
faiz artışına ilişkin beklentilerini değiştirdi. Banka, ECB'den ilk faiz artışının Temmuz ayında gelmesini
bekliyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, birliğin Rus petrol ve gazına olan
bağımlılığından kurtulmak için 2027 yılı sonunu hedeflediğini belirtti.
Rusya ekonomisinin bel kemiğini oluşturan petrol üretiminin, yaptırımlar nedeniyle düşmesine kesin gözüyle
bakılırken, ülkenin ihracattaki olası kayıplarının telafi edilebilmesi için de alternatif çözüm arayışı sürüyor.
Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google’a ait
Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el konulmasına hükmetti.
Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle önlem paketi açıklayan Japonya Başbakanı Kishida, Merkez
Bankası'na enflasyonu hedeflenen seviyede tutmak için çalışma çağrısında bulundu.
Reuters'in haberine göre dünyanın en büyük palm yağı ihracatçısı olan Endonezya Perşembe gününden
itibaren rafine edilmiş, ağartılmış ve kokudan arındırılmış palm yağı ihracatını durdurmayı planlıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Covid-19 krizinden toparlanmayı tehdit ettiğini ve orta vadeli
küresel ekonomik görünümü bulanıklaştırdığını belirten Scope Ratings, ticaret, enerji, turizm ve finansın bu
savaşın ve Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerini diğer ülkelere yayan alanlar olduklarını vurguladı. Scope
Ratings, ticaret, enerji ve turizm alanındaki bağları nedeniyle Türkiye, Mısır ve Orta-Doğu Avrupa ülkelerinin
Rusya-Ukrayna krizinin etkilerine karşı en kırılgan ülkeler olduğunu vurguladı.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Fidelitiy Investment, yatırımcıların işveren sponsorluğunda tanımlanmış
katkı paylı emeklilik hesaplarına Bitcoin hesabı eklemelerine imkan verecek. Fidelity, emeklilik hesap ve
yatırım planlarına Bitcoin hesabı eklenmesine imkan veren ilk büyük emeklilik planı sağlayıcısı olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon
görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde
yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.
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Avrupa borsalarında bugün yön yukarı. DAX yukarı ve 14010, FTSE 100 yukarı ve 7435, CAC 40 yukarı
ve 6500.

ABD'de piyasa açılışında bugün de kuvvetli satışlar yaşanıyor, satışlar özellikle teknoloji hisselerinde
yoğunlaşıyor. Dow Jones aşağı ve 33791, S&P 500 aşağı ve 4241, Nasdaq  aşağı ve 13207.

BÜLTEN NO: 876



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1895-1910 olurken son işlem fiyatı 1905. Direnç seviyeleri 1915 ve
1930, destek seviyeleri 1900 ve 1890.

DİRENÇ 1 / 1915     DİRENÇ 2 / 1930
DESTEK 1 / 1900    DESTEK 2 / 1890

XAG/USD

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

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 23,50-23,92 olurken, son işlem fiyatı 23,56. Direnç seviyeleri 23,85
ve 24,00, destek seviyeleri 23,35 ve 23,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13975-14167 olurken, son seviyesi 14010. Direnç seviyeleri 14000
ve 14085, destek seviyeleri 13870 ve 13760.

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

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2975  DİRENÇ 2 / 3040
DESTEK 1 / 2910  DESTEK 2 / 2800

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2932-3036, son işlem fiyatı 2932. Direnç seviyeleri  2975 ve
3040, destek seviyeleri 2910 ve 2800.

• 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.


