
EFOR NOTES
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol Davos’ta açıklamalarda bulundu. Dünyanın birinci küresel enerji krizini
yaşadığının altını çizen Birol fiyatlardaki dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi. Birol, "Bence Avrupa’da bu yıl
gaz sevkiyatı kısıtlamaları görebiliriz." diye konuştu.
Commerzbank, Brent petrolünde fiyatın 2022 sonuna kadar 96 dolar/varile gerilemesini, Batı Teksas petrolünde ise
ortalama fiyatın 2022'de 96 dolar/varil, 2023'te 88 dolar/varil olmasını bekliyor.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, Banka'nın para politikasını normalleştirmesi, bunun
yapmak için bir enstrüman karışımı seçmesi ve teşviklerin geri çekilmesinin, normalleştirmenin kademeli olması
gerektiğini söyledi. 
İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Huw Pill, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımına
ihtiyaç olacağını düşündüğünü, ancak Banka'nın çok fazla faiz artırımının ekonomiyi resesyona sokacağının
bilincinde olması gerektiğini söyledi. 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır
olduklarını belirterek, "Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil
kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor." dedi.
Yaklaşık 2 bin 300 ton altın rezervi ve yılda yaklaşık 300 ton altın üretimiyle Rusya'nın, rubleyi altına endekslemesi
fikrine yönelik tartışmalar, yaptırımlar ve Rus yetkililerden gelen açıklamalarla hız kazandı.
Rusya Maliye Bakanlığı dolar borçların ruble ile ödenmeye devam edeceğini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası yarın faiz kararı için olağanüstü toplantı yapacağını duyurdu. Bankanın internet sitesinde
konu hakkında yapılan açıklamada faiz kararının Perşembe günü Moskova saatiyle 10:30'da alınacağı ancak basın
konferansı yapılmayacağı belirtildi.
Rusya'nın ülkeyi işgal ettiği 24 Şubat'tan bu yana para politikası toplantılarını erteleyen Ukrayna Merkez Bankası e-
mail yoluyla açıklama yaparak finansal sistemin ve ekonominin piyasanın normal işleyişine kademeli olarak geri
döndüğünü ve politika faizinde değişikliği değerlendirebileceğini duyurdu.
Standard Chartered Yönetim Kurulu Başkanı Jose Vinals Davos'ta küresel ekonominin daha önce de büyük krizlerle
kaşılaştığını ancak bu yaşananın tüm boyutlarıyla diğerlerinden oldukça farklı olduğunu söyledi.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Nisan'da yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Çin Başbakanı Li Keqiang, ülke ekonomisinin bazı açılardan pandeminin başladığı 2020 yılından daha kötü durumda
olduğunu belirterek ikinci çeyrekte ülkede işsizlik oranının düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.
HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 16,5’ten 17,5’e yükseltti. Banka ekonomistleri, 3. çeyrekte enflasyonun yüzde
90'lara yaklaşabileceğini de öngördü.
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Avrupa borsalarında bugün yatay seyir hakim, çok sınırlı değişimler yaşanıyor. DAX yukarı ve 13990,
FTSE 100 aşağı ve 7522, CAC 40 aşağı ve 6286.

ABD'de de sınırlı aşağı yönlü hareketler yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 31944, S&P 500 aşağı ve
3946, Nasdaq  aşağı ve 11785.

BÜLTEN NO: 896



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1846-1868 olurken son işlem fiyatı 1850. Direnç seviyeleri 1875 ve
1885, destek seviyeleri 1850 ve 1839.

DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1885
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1839

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,15
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,73-22,14 olurken, son işlem fiyatı 21,96. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13862-14073 olurken, son seviyesi 13990. Direnç seviyeleri 14130
ve 14245, destek seviyeleri 13915 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14130    DİRENÇ 2 / 14245
DESTEK 1 / 13915    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2040  DİRENÇ 2 / 2130
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1930-2018, son işlem fiyatı 1980. Direnç seviyeleri  2040 ve
2130, 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.


