
EFOR NOTES
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin tüm dünya için gıda güvenliği sorunlarını
şiddetlendirerek küresel bir kriz yarattığını söyledi.
Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ülkelerin gıdayla
ilgili aldığı ihraç kısıtlamaları nedeniyle ABD'li ortaklarıyla bu konuda tedarik zincirlerini geliştirmenin yollarını
arayacaklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar" raporu yayımlandı. Raporda, AB ve
Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü. AB Komisyonu'nun bir önceki
"Kış" raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin edilmişti.
Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 220,5 milyar euroya,
ithalatı da yüzde 40,4 yükselerek 248,2 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı Mart ayında 27,7 milyar
euro oldu.
Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın doğalgaz talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını
belirterek Pazar günü 62,7 milyon metreküp olarak gerçekleşen sevkiyatın Pazartesi günü 46,8 milyona
gerileyeceğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamalarda, NATO'nun genişlemesinin bir problem olduğunu ve bu
genişlemenin ABD'nin çıkarına olduğunu, İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını, NATO'nun askeri
altyapısının İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine tepki vereceklerini, ve NATO'nun küresel etkisini artırma
planlarına ek dikkat göstermeleri gerektiğini ifade etti.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson, düzenledikleri ortak basın
toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panette, ECB'nin dijital euro geliştirmeye başlayıp
başlamama konusunda kararının gelecek yılın sonuna kadar vereceğini söyledi. 
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para
birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını
açıkladı.
Türkiye'nin risk primi 2008 yılındaki son küresel finansal krizden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 5 yıllık kredi
temerrüt takası (CDS) gün içinde 718 baz puanı gördü. Bu seviye Ekim 2008'den bu yana risk priminde görülen en
yüksek seviye olarak kaydedildi. Ekim 2008'de Türkiye'nin risk primi 832 baz puanı görmüştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Veriler
Mart'ta cari açığın 5,55 milyar dolar olduğunu, 12 aylık cari açığın ise 24,2 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi.
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Avrupa borsalarında yeni hafta karışık perofrmanslarla başladı. DAX aşağı ve 13936, FTSE 100 yukarı
ve 7452, CAC 40 aşağı ve 6337.

ABD'de sınırlı hareketler yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 32106, S&P 500 aşağı ve 4013, Nasdaq 
 aşağı ve 12326.

BÜLTEN NO: 889



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1786-1817 olurken son işlem fiyatı 1811. 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 / 21,40  DİRENÇ 2 / 21,60
DESTEK 1 / 21,20  DESTEK 2 / 20,75

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 20,84-21,45 olurken, son işlem fiyatı 21,44. Direnç seviyeleri 21,40
ve 21,60, destek seviyeleri 21,20 ve 20,75. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13872-14129 olurken, son seviyesi 13936. Direnç seviyeleri 13925
ve 14035, destek seviyeleri 13760 ve 13560.

DİRENÇ 1 / 13925    DİRENÇ 2 / 14035
DESTEK 1 / 13760    DESTEK 2 / 13560

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2040  DİRENÇ 2 / 2180
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1975-2160, son işlem fiyatı 2024. Direnç seviyeleri  2040 ve
2180, destek seviyeleri 1940 ve 1700.

• 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.


