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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu Avrupa
Parlamentosu'na sunarken, "deniz yolu ve boru hattıyla taşınan, ham ve işlenmiş tüm Rus petrol ürünlerine tam bir ithalat
yasağı olacak" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrasında medyaya sızan komisyon taslağında, Rus ham petrol ve petrol
ürünlerinin "bir üye devletin bayrağı altında kayıtlı veya bir AB vatandaşı ya da kuruluşuna ait herhangi bir gemiyle"
taşınmasına da yasak getirileceği anlaşıldı. Bu da yaptırım paketine itiraz eden üye devletlere yenilerinin katılmasına neden
oldu.
OPEC +, Avrupa Birliği’nin Rus petrolünü yasaklama planının küresel piyasalarda arz sıkışıklığına neden olabileceği
beklentilerine karşın, Haziran ayında günlük 432 bin varillik üretim artışı planını sürdürme kararı aldı.
İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan
artışla %1 yaptı.
Fed'in 50 baz puanlık faiz artışı sonrası sıkılaşma kararı alan merkez bankaları arasına Çekya Merkez Bankası da katıldı.
Banka politika faizini ekonomist beklentilerinin üzerinde bir oranda artırdı. Çekya Merkez Bankası politika faizini 75 baz
puan artışla yüzde 5,75 seviyesine çıkardı.
Petrol devi Shell, Rusya'dan çıkış kararına rağmen yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle rekor kâr elde etti. Şirket, Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.
ABD'de mortgage faizleri %,27 ile Ağustos 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de 30 Nisan haftasına ilişkin işsizlik maaşı başvuruları 200 bin ile beklentilerin üzerinde kaydedildi. Beklenti verinin 182
bin gelmesi yönündeydi, önceki veri 181 bine revize edildi.
İngiltere, Moskova Borsası'nın (MOEX) tanınmış, kabul edilmiş hisse senedi borsası statüsünü iptal etti.
Dünya Sağlık Örgütü, 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının Covid-19 ile doğrudan veya dolaylı
bağlantısı olduğunu açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksine göre yıllık enflasyon yüzde 69,97 oldu. Aylık
bazda ise yüzde 7,25'lik artış izlendi. Veriler üretici enflasyonundaki yükseliş ivmesinin de sürdüğünü gösterdi. Üretici
fiyatlarındaki yıllık artış Mart 1995'ten bu yana görülen en yüksek artış oldu. Yıllık üretici fiyat artışları %121,8'e yükseldi.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Nisan'da düşüşle 49,2
olarak kaydedildi ve imalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti. İmalat PMI, 2020'den beri en düşük
seviyesine inmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 698 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 66 milyar 96 milyon dolar olan rezervler, 29 Nisan ile sona eren haftada 65 milyar
398 milyon dolara geldi. TCMB altın rezervleri 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 466 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece TCMB toplam rezervleri 108 milyar 916 milyon dolarken 106 milyar 864 milyon dolar oldu.

Güne kuvvetli pozitif başlayan Avrupa borsaları gelen satışlarla geriliyor. DAX aşağı ve 13990, FTSE
100 yukarı ve 7564, CAC 40 aşağı ve 6434.
ABD'de de güçlü satışlar sonucu dünkü kazançların büyük bir kısmı geri veriliyor. Dow Jones aşağı ve
33444, S&P 500 aşağı ve 4196, Nasdaq aşağı ve 13035.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1881-1909 olurken son işlem fiyatı 1890. Direnç seviyeleri 1925 ve
1936, destek seviyeleri 1890 ve 1880.
DİRENÇ 1 / 1925
DESTEK 1 / 1890

DİRENÇ 2 / 1936
DESTEK 2 / 1880

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,88-23,27 olurken, son işlem fiyatı 22,76. Direnç seviyeleri 23,00
ve 23,20, destek seviyeleri 22,85 ve 22,45.
DİRENÇ 1 / 23,00 DİRENÇ 2 / 23,20
DESTEK 1 / 22,85 DESTEK 2 / 22,45

DAX
Endeksin bugün işlem aralığı 13986-14321 olurken, son seviyesi 13990. Direnç seviyeleri 14105
ve 14155, destek seviyeleri 14000 ve 13870.
DİRENÇ 1 / 14105
DESTEK 1 / 14000

DİRENÇ 2 / 14155
DESTEK 2 / 13870

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 2863-2952, son işlem fiyatı 2866. Direnç seviyeleri 2930 ve
2950, destek seviyeleri 2800 ve 2750.
DİRENÇ 1 / 2930 DİRENÇ 2 / 2950
DESTEK 1 / 2800 DESTEK 2 / 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.

