
EFOR NOTES
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyon nedeniyle Batılı ülkeleri suçlayarak, “Batılı ülkelerin ekonomide
yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve
gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı.” ifadesini kullandı.
Rus gazete Izvestia, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya
vardığını belirtti.
Hindistan'da bazı özel ve kamuya ait rafinerilerin Rusya'dan petrol ithalatını iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtildi.
Uluslararası oyuncuların Rus petrolünden uzak durması nedeniyle rafinerilerin doğrudan Rosneft ile anlaşma yapacağı
belirtiliyor.
Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve ülkenin sektörden izole edilmesiyle otomobil satışları Mayıs'ta yüzde 84 düştü. Bu,
2006'dan beri görülen en büyük düşüş oldu.
Barclays, Avrupa Merkez Bankası'nın  bu yıl Temmuz'dan Aralık'a kadar her toplantıda 25 baz puan ve 2023'ün birinci
çeyreğinde bir daha faiz artışı yapmasını bekliyor.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partiler nedeniyle Boris
Johnson'ın istifasını talep eden Muhafazakar Parti milletvekilleri İngiltere saatiyle akşam 18:00'de yeni liderlik oylaması
yapacak.
İngiltere'de kâr amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşça yürütülen pilot uygulama kapsamında 70 şirketten
3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılırken, maaşlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.
Şeker, en büyük ihracatçı konumunda olan Brezilya'da üreticilerin etil alkol üretimine yöneleceği ve tedarikin azalacağı
beklentisiyle 2016 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için
spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı ve
bu durumu anlaşma şartlarının "ihlali" olarak nitelendirdi. Twitter'ın hisseleri, Musk'ın veri sağlanmazsa anlaşmanın iptal
edileceği uyarısından sonra yaklaşık %4 düştü.
Türkiye’de TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 55,62 seviyesinde gerçekleşti. Nisan verisi 57,05’ten
56,80’e revize edildi.
İhracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı Mayıs ayında 2 milyar 378,63 milyon dolar oldu. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) verilerine göre, yılın ilk 5 ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 10 milyar
421 milyon dolara ulaştı.
Türkiye'nin 2022 yılı Mayıs ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 392,5 artışla 15 bin 298 kg oldu. 2021
yılının aynı ayında ithalat 3 bin 106 kg seviyesinde bulunuyordu.
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Avrupa borsaları yeni haftaya yüksek risk iştahıyla başladı, endekslerin yönü yukarı. DAX yukarı ve
14677, FTSE 100 yukarı ve 7635, CAC 40 yukarı ve 6579.

ABD'de de alışlar hakim, endekslerde yaklaşık %1 yükselişler var. Dow Jones yukarı ve 33221, S&P
500 yukarı ve 4162, Nasdaq  yukarı ve 12770.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1846-1857 olurken son işlem fiyatı 1847. Direnç seviyeleri 1850 ve
1870, destek seviyeleri 1841 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1870
DESTEK 1 / 1841    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,45  DİRENÇ 2 / 22,60
DESTEK 1 / 22,15  DESTEK 2 / 22,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,88-22,51 olurken, son işlem fiyatı 22,12. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,60, destek seviyeleri 22,15 ve 22,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14482-14672 olurken, son seviyesi 14677. Direnç seviyeleri 14800
ve 15000, destek seviyeleri 14600 ve 14450.

DİRENÇ 1 / 14800    DİRENÇ 2 / 15000
DESTEK 1 / 14600    DESTEK 2 / 14450

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 1940  DİRENÇ 2 / 2000
DESTEK 1 / 1885  DESTEK 2 / 1845

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1800-1917, son işlem fiyatı 1907. Direnç seviyeleri  1940 ve
2000, destek seviyeleri 1885 ve 1845.

• 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.


