
EFOR NOTES
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bu ayki 50 baz puanlık faiz artışının 'agresif bir adım'
olduğunu, Fed'in bu hızda artırıma devam edebileceğini, 50 baz puandan daha büyük bir artışa ise
gerek olmadığını dile getirdi.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların ABD'de enflasyonun
yüksek kalmasına yardım ettiğini ve tedarik zincirlerindeki bu sıkıntıların düşündüğü kadar çabuk
ortadan kalkmadığını söyledi.
Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisinin gelecek 24 ay içinde resesyona girmesi olasılığını
yüzde 35 olarak tanımladı.
Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinde bazı maddelerin hafifletilebileceği fakat
birliğin Rus petrolünü taşıyan gemilere sigorta gibi hizmetlerin yasaklanmasını öngören maddeyi
korumayı hedeflediği belirtiliyor.
İngiltere Merkez Bankası Eski Başekonomisti Haldane ülkedeki enflasyon krizinin 2024'e kadar devam
edebileceği uyarısı yaptı. Geçen sene fiyat artışlarının pandemi sonrasında da devam edebileceği
uyarısı yapan ilk isimlerden biri olan Haldane verdiği bir mülakatta enflasyondaki yükselişin en kötü
varsayımından daha kötü olduğunu belirtti ve Merkez Bankası'nın hızlıca harekete geçemediği
eleştirisinde bulundu.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni savaşın etkisiyle Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.
Çin Merkez Bankası, yurt içi enflasyonu yakından takip ederken ve gelişmiş ekonomilerin politika
ayarlamalarını izlerken reel ekonomiye desteğini artırma sözü verdi. 
Çin'in Rusya'dan ithalatı küresel enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Nisan'da rekor kırdı. Çin'in
Rusya'dan yaptığı ithalat rekor seviyeye tırmanırken ihracatı ise pandeminin ilk döneminden bu yana
en düşük seviyeye indi.
Hindistan Merkez Bankası para birimi rupiyi desteklemek için döviz piyasasında olacağını açıkladı.
Deutsche Bank, piyasa beklentilerinin aksine sabit getirili Türk varlıklarının yıl başından bu yana
gelişen ülke piyasaları içinde en iyi performansa imza attığını belirtti. Banka, bu analizine rağmen
'ağırlık altı' tavsiyesini korudu.
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Avrupa borsalarındaki kan kaybı bugün de devam ediyor. DAX aşağı ve 13504, FTSE 100 aşağı ve
7270, CAC 40 aşağı ve 6146.

ABD'de de endekslerdeki kayıplar devam ediyor. Dow Jones aşağı ve 32502, S&P 500 aşağı ve 4051,
Nasdaq  aşağı ve 12423.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1856-1885 olurken son işlem fiyatı 1864. Direnç seviyeleri 1882 ve
1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1882    DİRENÇ 2 / 1890
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,45  DİRENÇ 2 / 22,85
DESTEK 1 / 22,00  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,70-22,36 olurken, son işlem fiyatı 22,00. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,85, destek seviyeleri 22,00 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13402-13694 olurken, son seviyesi 13504. Direnç seviyeleri 13560
ve 13760, destek seviyeleri 13460 ve 13300.

DİRENÇ 1 / 13560    DİRENÇ 2 / 13760
DESTEK 1 / 13460    DESTEK 2 / 13300

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2490  DİRENÇ 2 / 2585
DESTEK 1 / 2300  DESTEK 2 / 2250

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2360-2555, son işlem fiyatı 2406. Direnç seviyeleri  2490 ve
2585, destek seviyeleri 2300 ve 2250.

• 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.


