
EFOR NOTES
Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası'nın en şahin üyelerinden biri olan Knot 50 baz puanlık faiz artış
sinyali veren ilk Euro Bölgesi yetkilisi oldu. Knot bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Temmuz ayında 25 baz puanlık
artışından yana olduğunu ancak gerektiği takdirde daha yüksek oranda bir artışı da dışlamayacaklarını kaydetti.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, bu hafta Almanya'nın Bonn kentinde yapılacak G7 maliye bakanları toplantısında
Avrupa ülkelerine Rus petrolüne ithalat yasağı değil, tarife uygulamalarını önereceklerini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya katılma kararları alan İsveç ve Finlandiya'nın liderleri ile Perşembe günü Beyaz Saray'da
bir araya gelecek. 
Kremlin, G7 üyelerinin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın dondurulan varlıklarına Ukrayna'nın kullanımı için el koymaları
durumunda bunun "tam bir hırsızlık" olacağını söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarına
Ukrayna adına el konulması durumunda buna uygun şekilde bir yanıt verilmesinin gerekeceği de vurgulandı. 
Fransız enerji şirketi Engie, Rus doğal gaz devi Gazprom'a ödeme yapmak için anlaşmaya vardı. Engie CEO'su Catherine
MacGregor, gazetecilere yaptığı açıklamada Engie ve Gazprom'un ödeme şartları ve para birimi konusunda her iki şirketin
beklentilerine ve AB yaptırımlarına uygun bir çözüm üzerinde anlaştıklarını vurguladı.
Bank of America tarafından yayımlanan ve fon yöneticilerinin yatırım tercihlerini içeren rapora göre, yatırımcılar şahin merkez
bankaları ve stagflasyon gibi endişelerle 2001'den bu yana görülen en yüksek nakit pozisyonuna ulaştı.
İngiltere'de Boris Johnson hükümeti gelecek haftalarda Brexit anlaşmasının bazı kısımlarını geçersiz kılacak yasayı gündeme
getirecek. Kuzey İrlanda ile ticaret düzenlemeleri nedeniyle atılacak bu adımın Avrupa Birliği ile gerilimi artırması bekleniyor.
ABD'de Nisan ayına ilişkin perakende satış verileri açıklandı. Ülkede manşet perakende satış verileri beklentilere paralel
gerçekleşirken, çekirdek gösterge beklentilerden daha pozitif göründü.
ABD'de Nisan'da sanayi üretimi %1,1 artarken (beklenti %0,5 artış), kapasite kullanım oranı %79,0 olarak gerçekleşti (beklenti
%78,6).
.İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin reel ortalama kazançlarda geçtiğimiz yıla oranla yüzde 1,9 düşüş olduğunu açıklamasının
ardından uzmanlar çalışanlardan gelebilecek ücret artış taleplerinin bir ücret-fiyat sarmalına neden olabileceğine dikkat
çektiler.
Ipsos tarafından yapılan "2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması" sonuçlarına göre, Türkiye'de 10 kişiden 7'si, Avrupa'da
2'si finansal olarak zorlandığını beyan etti. Her 10 kişiden 8'i enflasyonda artış beklediğini söyledi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto "NATO başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan sorunları çözeceğiz" ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ile birlikte İsveç'e de NATO üyeliği konusunda kapıları kapayan
açıklamalarda bulunmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Rakamlar konut satışlarındaki artış
ivmesinin devam ettiğini gösterdi. Yabancıya konut satış rakamları ise Nisan'da en çok Ruslara konut satışı yapıldığına işaret
etti. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu.
Türkiye'de tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 118,53 artarken aylık yüzde 17,76 yükseldi.
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Avrupa borsalarında endeksler yönünü tekrar yukarı çevirdi. DAX yukarı ve 14154, FTSE 100 yukarı ve
7516, CAC 40 aşağı ve 6419.

ABD'de de yukarı yönlü hareketler hakim. Dow Jones yukarı ve 32531, S&P 500 yukarı ve 4059,
Nasdaq  yukarı ve 12437.

BÜLTEN NO: 890



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1819-1836 olurken son işlem fiyatı 1821. Direnç seviyeleri 1830 ve
1836, destek seviyeleri 1819 ve 1800.

DİRENÇ 1 / 1830    DİRENÇ 2 / 1836
DESTEK 1 / 1819    DESTEK 2 / 1800

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,65
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,52-21,91 olurken, son işlem fiyatı 21,68. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,65, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13985-14194 olurken, son seviyesi 14154. Direnç seviyeleri 14200
ve 14320, destek seviyeleri 14060 ve 13925.

DİRENÇ 1 / 14200    DİRENÇ 2 / 14320
DESTEK 1 / 14060    DESTEK 2 / 13925

ETHEREUM

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

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2014-2114, son işlem fiyatı 2087. 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.


