
EFOR NOTES
Avrupa Birliği, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını kesmesini "haksız ve kabul edilemez"
buldu ve şantaj olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini
belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın
kararnamesi yürürlüğe girer." dedi.
Gazprom'a yakın bir kaynak 10 Avrupalı doğalgaz ithalatçısı şirketin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini
karşılamak için Gazprombank'ta hesap açtığını, 4'ünün şimdiden ödemelerini gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan'a olan gaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da
doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı kırılganlığı
vurgulayarak 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 3.6’dan yüzde 2.2’ye indirdi.
Almanya Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'yı desteklemenin bedelini daha yüksek enflasyon ve
daha yavaş büyüme olarak ödemeye hazır olmaları gerektiğini, revize edilmiş büyüme tahminlerinin
muhafazakar olduğunu, Rus gazına bağımlılık oranının şu anda yüzde 35 olduğunu, ve Almanya'nın Rusya'ya
gaz ödemelerini euro ve dolar olarak yapmaya devam edeceğini ifade etti.
Dolar Endeksi 103,17 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu,
müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı
aldığını bildirdi.
Rusya, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) üyeliğinden çekilme kararı aldı. UNWTO Genel Sekreteri Zurab
Pololikashvili kararı doğruladı.
Rusya Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir belge, temel senaryoda Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 8,8
daralmasının beklendiğini ortaya koydu. Daha muhafazakar bir senaryoda ise ekonomide daralmanın yüzde
12,4 olabileceğini ifade eden Ekonomi Bakanlığı, enflasyonun ise bu yıl yüzde 20,7-22,6 aralığına
ulaşabileceğini öngördü.
CoinMarketCap tarafından girişim sermayesi fonları üzerinden yapılan bir araştırma, kripto startuplarının
aldıkları yatırım miktarının 2021 yılında yüzde 713 artış gösterdiğini ortaya koydu. 
Kripto odaklı yatırım bankası Dragonfly Capital üçüncü fonuna 650 milyon dolar yatırım aldı.
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Avrupa borsalarında dalgalı seyir devam ediyor. DAX yukarı ve 13700, FTSE 100 yukarı ve 7407, CAC
40 yukarı ve 6398.

ABD'de piyasa açılışında endekslerde sınırlı hareketler oluyor. Dow Jones yukarı ve 33208, S&P 500
yukarı ve 4169, Nasdaq  yukarı ve 12966.

BÜLTEN NO: 877



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1886-1907 olurken son işlem fiyatı 1890. 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 23,26-23,69 olurken, son işlem fiyatı 23,44. Direnç seviyeleri 23,85
ve 24,00, destek seviyeleri 23,35 ve 23,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13561-13845 olurken, son seviyesi 13700. Direnç seviyeleri 13760
ve 13870, destek seviyeleri 13635 ve 13460.

DİRENÇ 1 / 13760  DİRENÇ 2 / 13870
DESTEK 1 / 13635    DESTEK 2 / 13460

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2910  DİRENÇ 2 / 2990
DESTEK 1 / 2800  DESTEK 2 / 2750

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2762-2918, son işlem fiyatı 2824. Direnç seviyeleri  2910 ve
2990, destek seviyeleri 2800 ve 2750.

• 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.


