
EFOR NOTES
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's uzayan Ukrayna savaşının sebep olduğu olumsuzlukların uzun süre yüksek
enflasyona sebep olarak sosyal gerilimleri şiddetlendirebileceği uyarısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Batı'nın açık bir şekilde Kiev'e Rusya'ya saldırması çağrısı yaptığını belirterek,
"Ukrayna'yı Rusya Federasyonu topraklarına saldırması için provoke etmek sert bir yanıta yol açar. Sabrımızın test edilmesini tavsiye
etmiyoruz" diye konuştu.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) güvercin tutumuyla bilinen Yönetim Kurulu Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da
ilk faiz artışının üçüncü çeyrekte olabileceğini söyledi. Para piyasaları, yıl sonuna kadar ECB'nin faiz artışı tahminlerini 85 baz puan olarak
fiyatlıyor.
Almanya Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, fiyat gelişmeleri konusunda çok endişeli olduğunu, ağır kriz meydana gelebileceğini, ve bu
nedenle hanehalkı ve işletmelere yardım ettiklerini ifade etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya yardım için ek bütçe talebini Kongre'ye bugün göndereceği,  ve
Biden'ın Rus oligarkların varlıklarına el koymak, el konulan nakti Ukrayna'ya yardımda  kullanmak için yeni yetki istediği ifade edildi.
ABD ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşı, arz zinciri sıkıntıları gibi etkilerle beklentilerin aksine sürpriz biçimde %1,4
daraldı. Beklenti %1,1 büyüme yönündeydi.
Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle İngiltere'de otomobil üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 32,4
düştü.
Çin enerji arzını garanti altına almak için 1 Mayıs’tan 31 Mart 2023’e kadar kömür ithalatındaki gümrük vergilerini sıfırlıyor.
Küresel tahvil piyasaları Fed’den 2000 yılından beri en agresif sıkılaşma beklentileriyle en kötü aylık performansını kaydetti. Bloomberg
Global-Aggregate Total Return Endeksi Nisan ayında yüzde 4.9 gerileyerek 1990 yılındaki başlangıcından bu yana en büyük aylık düşüşü
kaydetti.
İsveç Merkez Bankası yüksek enflasyon nedeniyle para politikasında değişime giderek faiz oranını 25 baz puan artırdı, daha fazla faiz
artışı sinyali verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen
takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 23,2’den
yüzde 42,8’e yükseltti. Kavcıoğlu sunumunda liralaşma stratejisinin Merkez Bankası’nın politika gözden geçirme sürecinin asli unsuru
olduğunu kaydetti. Çok yakın bir dönemde fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımını ve talebini
artırıcı ek adımları devreye alacaklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 941 milyon dolar düşüş gösterdi. Aynı
dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri de 1 milyar 963,0 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 216 milyar 733,6 milyon dolar olan yurt içi
yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Nisan ile sona eren haftada 216 milyar 21,3 milyon dolara geriledi.
TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Nisan haftasında 52,1
milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar.
Türkiye'de ekonomik güven endeksi, Nisan ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.
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Avrupa borsalarında yön bugün de yukarı. DAX yukarı ve 13928, FTSE 100 yukarı ve 7499, CAC 40
yukarı ve 6471.

ABD'de piyasa açılışında da pozitif hava hakim. Dow Jones yukarı ve 33424, S&P 500 yukarı ve 4212,
Nasdaq  yukarı ve 13141.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1872-1895 olurken son işlem fiyatı 1886. Direnç seviyeleri 1890 ve
1900, destek seviyeleri 1875 ve 1860.

DİRENÇ 1 / 1890     DİRENÇ 2 / 1900
DESTEK 1 / 1875    DESTEK 2 / 1860

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 23,30  DİRENÇ 2 / 23,82
DESTEK 1 / 23,00  DESTEK 2 / 22,85

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,88-23,40 olurken, son işlem fiyatı 22,99. Direnç seviyeleri 23,30
ve 23,82, destek seviyeleri 23,00 ve 22,85. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13763-14079 olurken, son seviyesi 13928. Direnç seviyeleri 14000
ve 14110, destek seviyeleri 13870 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14000    DİRENÇ 2 / 14110
DESTEK 1 / 13870    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2905  DİRENÇ 2 / 2995
DESTEK 1 / 2800  DESTEK 2 / 2750

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2862-2946, son işlem fiyatı 2869. Direnç seviyeleri  2905 ve
2995, 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.


