
EFOR NOTES
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus rublesinin altına ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesi
konusunun istişare edildiğini söyledi.
Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üstünde bir düşüşle 300 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti.
Banka enflasyonun bu yıl yüzde 23’e yükselebileceği tahminine yer verdi.
Fed’in de yakından izlediği enflasyon göstergesi PCE endeksi yıllık yüzde 6.6 arttı. Bu, Ocak 1982’den beri en
büyük artış. Önceki ay yıllık artış yüzde 6.4 olmuştu. PCE endeksinde aylık bazda artış yüzde 0.9 oldu.
Endeksteki artış, Fed’den gelecek haftaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış beklentilerini güçlendiriyor.
Bloomberg’in anketine katılan ekonomistler Fed’in 2 kez 50’şer baz puanlık faiz artırmasını, sonrasında ise daha
ufak miktarda artışlar yapmasını bekliyor.
ABD'de Nisan sonunda Michigan Universitesi Tüketici Güven Endeksi 65,2 oldu. Beklenti verinin 65,7 gelmesi
yönündeydi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, 10 yıldan uzun süredir yapılacak ilk faiz artırımının
ECB için büyük bir mesele olmadığını söyledi. Lane, "Hiç kimse mevduat faizinin sonsuza kadar yüzde -0,50'de
kalacağını söylemedi" diye konuşan Lane, "Burada yanıtlanması gereken büyük soru ilk faiz artırımından sonra
borçlanma maliyetlerinin ne kadar hızlı artırılması gerektiği." dedi. 
Euro Bölgesi enflasyonu rekor kırmaya devam ediyor. Mart ayında yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon Nisan ayında
beklentilere paralel olarak yüzde 7.5’e yükseldi.
Fransa ekonomisinde büyüme yılın ilk çeyreğinde savaşın etkisiyle değişmedi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi
Almanya ise bu dönemde yüzde 0.2 büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre Mart'ta ayında
dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169
milyon dolara yükseldi.
TÜİK verilerine göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı
ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan Şubat ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası
Sektör Raporu"na göre, ithalat yıllık yüzde 4,50 arttı. En fazla ithalat yüzde 37,51 payla Rusya'dan yapıldı.
Türkiye'de bankacılık sektörü net karı Mart sonu itibarıyla yüzde 295,1 oranında artışla 63,25 milyar TL oldu.
2021 yılı aynı dönem karı 16,01 milyar TL olmuştu.
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Avrupa borsalarındaki toparlanma bugün de devam ediyor. DAX yukarı ve 14175, FTSE 100 yukarı ve
7561, CAC 40 yukarı ve 6577.

ABD'de ise açılışta karışık performanslar yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 33782, S&P 500 aşağı ve
4254, Nasdaq  yukarı ve 13352.

BÜLTEN NO: 879



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1892-1919 olurken son işlem fiyatı 1908. 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 / 23,30  DİRENÇ 2 / 23,80
DESTEK 1 / 23,00  DESTEK 2 / 22,85

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,99-23,56 olurken, son işlem fiyatı 23,15. Direnç seviyeleri 23,30
ve 23,80, destek seviyeleri 23,00 ve 22,85. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13997-14192 olurken, son seviyesi 14175. Direnç seviyeleri 14170
ve 14465, destek seviyeleri 14100 ve 14000.

DİRENÇ 1 / 14170    DİRENÇ 2 / 14465
DESTEK 1 / 14100    DESTEK 2 / 14000

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2905  DİRENÇ 2 / 3000
DESTEK 1 / 2800  DESTEK 2 / 2750

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2830-2954, son işlem fiyatı 2874. Direnç seviyeleri  2905 ve
3000, 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.


