
EFOR NOTES
Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, emtia fiyatlarındaki rekor
artışlara dikkat çekerek, “Bugünlerde birçok ülkede bir açlık krizi olabileceği tehlikesi üzerinde duruyoruz.”
dedi. 
Ukrayna Tahıl Tüccarları Birliği 2022 yılında buğday üretiminde yüzde 42 düşüş beklediklerini bildirdi. 
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, Euro Bölgesi'nde tüm zamanların
zirvesine çıkan Mayıs ayı enflasyonunun Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz artışı için gerekçe
oluşturduğunu belirtti.
Deutsche Bank ekonomistleri Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini yükseltti. Ekonomistler,
Temmuz veya Eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah desteği konusunda yavaş davrandıkları eleştirilerine sert
yanıt verdi. Almanya'nın savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sürekli silah desteği sağladığını ifade eden
Scholz, şimdi de Ukrayna'ya orta menzilli hava savunma sistemi IRIS-T göndereceklerini açıkladı. 
Rusya ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede iki ülkenin petrol alanında
yaptıkları işbirliğine vurgu yapıldı. Görüşmeye dair açıklamada, “Bakanlar, stratejik açıdan son derece
önemli bir alanda Rusya ve Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen sıkı işbirliğinin hidrokarbon piyasası
üzerindeki dengeleyici etkisine vurgu yaptılar” ifadeleri kullanıldı. 
Nüfusu 25 milyonu aşan Şanghay'da, son 14 günde topluluk içi yayılmanın görülmediği bölgelerdeki 22,5
milyon vatandaş için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, bugünden
itibaren şehirdeki tüm üretiminin ve hayatın normal düzende süreceği kaydedildi. 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mayıs ayına ilişkin fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar
Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
verilerine göre bu artış 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 5,84
olarak kaydedildi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Mayıs'ta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde
gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret
etti.
Türkiye'de Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Mayıs ayında aylık bazda
%116,3 oranında artış gösterdi.
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Avrupa borsalarında bugün sınırlı hareketler yaşanıyor, Almanya yatay. DAX yatay ve 14414, FTSE 100
aşağı ve 7576, CAC 40 aşağı ve 6464.

ABD'de sınırlı aşağı yönlü hareketler var, Nasdaq endeksi sınırlı da olsa pozitif ayrışıyor. Dow Jones
aşağı ve 32917, S&P 500 aşağı ve 4125, Nasdaq  yukarı ve 12694.

BÜLTEN NO: 901



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1828-1849 olurken son işlem fiyatı 1842. Direnç seviyeleri 1850 ve
1870, destek seviyeleri 1840 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1870
DESTEK 1 / 1840    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,15
DESTEK 1 / 21,75  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,43-21,97 olurken, son işlem fiyatı 21,75. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,75 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14378-14497 olurken, son seviyesi 14414. Direnç seviyeleri 14495
ve 14800, destek seviyeleri 14320 ve 14285.

DİRENÇ 1 / 14495    DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14320    DESTEK 2 / 14285

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2000  DİRENÇ 2 / 2085
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1910-1971, son işlem fiyatı 1933. Direnç seviyeleri  2000 ve
2085, 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.


