
EFOR NOTES
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve ECB yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, ECB'nin aktif
varlık alımını Temmuz ayında sona erdireceği mesajını verdiler. Başkan Yardımcısı De Guindos yaptığı açıklamada, "Tahvil alımları
Temmmuz ayında kesinlikle durmalı. Temmuz ayında bir faiz artırımı ise projeksiyonlara bağlı" diye konuştu. Centeno ise yaptığı
açıklamada, para politikasının normalleşmesinin "arzu edilen ve gerekli" bir durum olduğunu belirtirken, "ECB aktif alım programını
üçüncü çeyreğin ilk haftasında sona erdirmeli ve bundan bir küre sonra faizleri artırmalı" dedi.
Avrupa Birliği’nin (AB), nükleer anlaşma kapsamında İran ile görüşmeleri devam ediyor. Diplomatların 2015 anlaşmasına
dönülmesinin zor olduğu yönündeki uyarılarına karşın, AB dünya güçleriyle bir nükleer anlaşmayı hayata geçime girişimlerinin iyiye
gittiğini söylüyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, G7 ülkelerinden savaş sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmak üzere Rus
varlıklarına el konulmasını istediklerini bildirdi.
Barclays analistleri, Ukrayna'da savaşın tırmanması ve Rusya'nın gaz vanalarını kapatması halinde Euro Bölgesi'nde
yaşanabilecekler için uyardı. Rusya'nın doğal gaz vanalarını kapatması halinde Euro Bölgesi'nde GSYH'nın yüzde 5 daralacağını
tahmin eden analistler, euronun da 1 ABD doları seviyesinin altına ineceğini öngördüler.
Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD'de katılımcıların yüzde 70'i enflasyonu diğer tüm sorunlardan
daha büyük bir sorun olarak görürken yüzde 23'ü orta derecede yüzde 6'sı da küçük bir sorun olduğunu belirtti.
Bank of America stratejistleri yatırımcıların sıfır risk moduna geçtiklerini ve riskli sayılabilecek varlıklardan "büyük yatırımcı göçünün"
başladığını belirttiler. Bankanın değerlendirmesine göre bu hafta hisse senedinden 6,2 milyar dolar, tahvillerden 11,4 milyar dolar ve
altından 1,8 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.
JP Morgan küresel FX volatilite endeksi, kur dalgalanmalarının Covid-19 pandemisinin başladığı dönemden beri en yüksek seviyeye
çıktığını gösteriyor.
Ukrayna-Rusya savaşının etkileri tarımsal üretim beklentilerinin kötüleşmesine de neden oluyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminleri
küresel piyasalarda buğday fiyatlarının da tırmanmasına zemin hazırladı. ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminine göre, dünyanın en
büyük buğday üreticilerinden biri olan Ukrayna’daki üretim geçen yıla göre üçte bir oranında düşecek.
Twitter'ın piyasa değeri, Elon Musk'ın sosyal medya devini satın alma anlaşmasıyla ilgili endişelerin ortaya çıkmasıyla Musk'ın satın
aldığı fiyatın 9 milyar dolar altına düştü. Önce Twitter anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Musk, sonrasında anlaşmaya hala
bağlı olduğunu belirtti.
Londra Metal Borsası depolarındaki alüminyum miktarının rekor düşük seviyelere gerilediği kaydedilirken tedarik sıkıntılarına dair
ortaya çıkan son gelişmelere rağmen bu durumun metal piyasaları üzerindeki düşüş trendini kırmaya yeterli olmadığı belirtiliyor.
Geçen yıl yaşanan küresel çip krizinde nispeten istikrarlı bir fiyat politikası izleyen Samsung'un çip fiyatlarına yüzde 15-20 oranında
zam yapmak için müşterileriyle görüştüğü belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadıklarını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi yüzde
9,6 artarken, aylık bazda yüzde 1,8 daraldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 2,5 arttı. Bu artış 15 ayın en yavaş artışı olarak kaydedildi.
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Avrupa borsalarında bu haftanın en kuvvetli yükselişleri yaşanıyor. DAX yukarı ve 13968, FTSE 100
yukarı ve 7397, CAC 40 yukarı ve 6335.

ABD açılışında da endekslerin yönü yukarı. Dow Jones yukarı ve 32105, S&P 500 yukarı ve 4002,
Nasdaq  yukarı ve 12292.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1799-1828 olurken son işlem fiyatı 1817. Direnç seviyeleri 1818 ve
1830, destek seviyeleri 1800 ve 1785.

DİRENÇ 1 / 1818    DİRENÇ 2 / 1830
DESTEK 1 / 1800    DESTEK 2 / 1785

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 21,20  DİRENÇ 2 / 21,40
DESTEK 1 / 20,75  DESTEK 2 / 20,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 20,45-20,98 olurken, son işlem fiyatı 20,90. Direnç seviyeleri 21,20
ve 21,40, destek seviyeleri 20,75 ve 20,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13705-13975 olurken, son seviyesi 13968. Direnç seviyeleri 13930
ve 14025, destek seviyeleri 13760 ve 13560.

DİRENÇ 1 / 13930    DİRENÇ 2 / 14025
DESTEK 1 / 13760    DESTEK 2 / 13560

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2180  DİRENÇ 2 / 2300
DESTEK 1 / 2040  DESTEK 2 / 1940

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1863-2137, son işlem fiyatı 2134. Direnç seviyeleri  2180 ve
2300, destek seviyeleri 2040 ve 1940.

• 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.


