
EFOR NOTES
Dünya genelinde devam eden enflasyonist baskı, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş,
resesyon endişesi ve Fed’in faiz artırımına gideceği beklentisi Nisan ayında tahvil piyasalarından
çıkışları hızlandırdı.  
Avustralya Merkez Bankası, 12 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı aldığını açıkladı. Banka, kredi faiz
oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 0,35'e yükseltti.
Volkswagen grubu ile BP, Avrupa genelinde 2024 sonuna kadar 8 bin yeni elektrikli şarj noktası
kuruyor. Alman otomotiv devi 2030 yılına kadar satışlarının yüzde 70'inin elektrikli araç grubundan
olmasını bekliyor.
Avrupa Birliği iklim hedeflerine ulaşma yolunda temiz enerji teknolojilerine büyük yatırım yapıyor.
Elektrikli araba, çip, rüzgar türbini, güneş paneli gibi yeşil dönüşüme katkı sağlayacak ürünlerin
fabrikasyonu için yoğun şekilde metal ham madde kullanımına ihtiyaç duyuyor. Avrupa Metal
Sanayicileri Birliği Eurometaux’nun yaptırdığı bir araştırma da bu ihtiyacın her yıl katlayarak
artacağına ve 2050 yılına gelindiğinde bugünkünün kat kat üstünde bir rakama ulaşacağına işaret
ediyor. Araştırmaya göre, 2050 yılında bugüne göre 35 kat daha fazla Lityum'a ihtiyaç duyulacak iken,
Nikel ihtyacı 2 katına ve Kobalt ihtiyacı 3,3 katına çıkacak.
Fransız bankası BNP Paribas, trading faaliyetlerindeki keskin artışın yardımıyla ilk çeyrekte net gelirde
%19.2 artış kaydetti.
Alibaba'nın hisseleri, Jack Ma'yı soruşturmaya bağlayan doğrulanmamış söylentilerin ardından Hong
Kong'da düştü.
Dubai'nin Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), The Sandbox Metaverse'de bir genel merkez
kuracağını duyurdu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcıları kripto dolandırıcılıklarından ve siber
tehditlerden korumak için 20 kişiyi daha işe almayı planlıyor.
Arjantin’in en büyük iki özel bankası Banco Galicia ve Brubank, müşterilerine kripto para alım satım
hizmeti vermeye başlayacak.
Blockchain projesi Algorand, 21 Kasım'da başlaması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi
blockchain sponsoru oldu.
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Avrupa borsalarında bugün sınırlı ve karışık hareketler yaşanıyor. DAX yukarı ve 13957, FTSE 100
aşağı ve 7534, CAC 40 yukarı ve 6438.

ABD'de de sınırlı hareketler yaşanırken S&P 500 pozitif ayrışıyor. Dow Jones aşağı ve 33029, S&P 500
yukarı ve 4158, Nasdaq  aşağı ve 13027.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1850-1873 olurken son işlem fiyatı 1872. Direnç seviyeleri 1878 ve
1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1878    DİRENÇ 2 / 1890
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,85  DİRENÇ 2 / 23,00
DESTEK 1 / 22,45  DESTEK 2 / 22,15

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,42-22,76 olurken, son işlem fiyatı 22,71. Direnç seviyeleri 22,85
ve 23,00, destek seviyeleri 22,45 ve 22,15. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13920-14082 olurken, son seviyesi 13957. Direnç seviyeleri 14000
ve 14115, destek seviyeleri 13870 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14000    DİRENÇ 2 / 14115
DESTEK 1 / 13870    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2910  DİRENÇ 2 / 2945
DESTEK 1 / 2800  DESTEK 2 / 2750

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2813-2882, son işlem fiyatı 2828. Direnç seviyeleri  2910 ve
2945, destek seviyeleri 2800 ve 2750.

• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.



EKONOMİK TAKVİM



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.


