
EFOR NOTES
ABD'de Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Veriler ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.
Buna göre ülkede Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu. Beklenti yüzde 8,1 olarak kaydedilmişti. Mart ayı manşet enflasyonu
%8,5 olarak gerçekleşmişti. Bu ay baz etkisiyle daha fazla gerileme bekleniyordu. Gıda ve enerji hariç fiyat endeksini gösteren
çekirdek tüketici fiyat endeksi de beklentilerin üstünde yükselerek yıllık  %6,2 oldu, beklenti %6,0 seviyesindeyken Mart verisi %6,5
olarak gerçekleşmişti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ilk faiz artışının varlık alım programının bitişinden 'birkaç hafta sonra' gerçekleşebileceğini
söyledi. Lagarde böylece yaz aylarında faiz artışlarına başlanması konusunda görüş bildiren diğer Merkez Bankası yetkililerine
katılmış oldu.
Avrupa Birliği 2027'ye kadar Rusya'dan enerji ithalatına bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerji projelerini artırmak için 195
milyar euro'luk (205 milyar dolar) plan açıklayacak.
Fitch,  Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle Rus gazının Avrupa'ya akışının aniden kesilmesi halinde bunun Alman
ekonomisi için ağır sonuçları olacağını ifade etti.
Rusya'da otomobil satışları ülkenin Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yabancı markaların ülkedeki faaliyetlerini durdurması ve
yaptırımların üretime zarar vermesiyle Nisan ayında rekor düşüş kaydetti. Association of European Businesses verilerine göre Nisan
ayında satışlar yüzde 79 düşerek 32 bin 706 oldu. Bu, Avrupalı ticari grubun verileri tutmaya başladığı 2006 yılından bu yana görülen
en büyük düşüş oldu.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro seçimler öncesinde yakıt fiyatlarının artırılmaması çağrısı yaptığı kamu kontrolündeki
Petrobras şirketinin zam kararı alması sonrası enerji bakanını görevden aldı.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, küresel ekonomik büyümenin 2022 yılında 2021 yılında görülen
büyümenin yarısından az olacağı uyarısında bulundu. Morgan Stanley, küresel ekonomik büyüme için tahminini genel piyasa
beklentisinin 0,4 puan altında yüzde 2,9 olarak duyurdu. 
2022 yılının ilk çeyreğinde küresel havacılık sektöründe iyileşme sürerken, hala pandemi öncesine göre zayıf kalmaya devam ediyor.
Sektör temsilcileri 2019 yılındaki küresel hava yolcu sayılarına en iyi ihtimalle 2023 yılında ulaşabileceklerini düşünüyor.
Kripto para birimi Bitcoin ABD'de tahminleri aşan enflasyon verisi sonrasında sert düşüşle Haziran 2021'den beri en düşük seviyeye
geriledi.
Son günlerde kripto para piyasasındaki fiyatlamalara da etki eden sabitcoin TerraUSD 35 sente kadar geriledi.
Biden yönetimi, Kongre liderlerinden Türkiye'ye F-16 savaş uçakları için gelişmiş silahlar ve başka ekipmanlar satılması için
anlaşmayı onaylamalarını istedi. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında yaklaşık 5,4 milyar dolar düşerek 106,87 milyar dolar
seviyesine geriledi. 15 Nisan haftasında rezervler 112,3 milyar dolar seviyesindeydi. 29 Nisan haftasında swap hariç net rezervler ise
eksi 47,6 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 216 milyar 21,3 milyon dolar olan
yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 29 Nisan ile sona eren haftada 213 milyar 808,6 milyon dolara geriledi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Nisan haftasında Türkiye'de 110 milyon dolar
hisse senedi satışı yaptılar.
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Avrupa borsalarındaki toparlanma bugün de devam ediyor. DAX yukarı ve 13741, FTSE 100 yukarı ve
7313, CAC 40 yukarı ve 6214.

ABD'de yatay pozitif hareketler yaşanıyor. Dow Jones yukarı ve 32318, S&P 500 yukarı ve 4014,
Nasdaq  yukarı ve 12337.

BÜLTEN NO: 886



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1832-1854 olurken son işlem fiyatı 18548. Direnç seviyeleri 1850 ve
1875, destek seviyeleri 1830 ve 1817.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 1 / 1830    DESTEK 2 / 1817

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,45
DESTEK 1 / 21,40  DESTEK 2 / 21,20

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,23-21,96 olurken, son işlem fiyatı 21,80. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,45, destek seviyeleri 21,40 ve 21,20. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13505-13785 olurken, son seviyesi 13741. Direnç seviyeleri 13760
ve 13950, destek seviyeleri 13560 ve 13460.

DİRENÇ 1 / 13760    DİRENÇ 2 / 13950
DESTEK 1 / 13560    DESTEK 2 / 13460

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2490  DİRENÇ 2 / 2590
DESTEK 1 / 2300  DESTEK 2 / 2250

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2120-2450, son işlem fiyatı 2331. Direnç seviyeleri  2490 ve
2590, destek seviyeleri 2300 ve 2250.

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



EKONOMİK TAKVİM



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.


