EFOR NOTES
06.05.2022

BÜLTEN NO: 883

AKŞAM PİYASA NOTLARI

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, AB Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen'in açıkladığı, Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul
edilemez" olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği diplomatlarının verdikleri bilgilere göre, Rusya'ya karşı 6'ncı yaptırım paketini hazırlayan ve bu pakette
Rusya'dan petrol alımına ambargonun da yer almasını isteyen AB, petrolde Rusya'ya çok yüksek oranlarla bağımlı olan üye
ülkelere muafiyet önerdi. Baltık ve Kuzey Denizi'ne doğrudan erişimleri olmayan, petrol ihtiyaçlarını boru hatları yolu ile
Rusya'dan temin eden Çekya, Slovakya ve Macaristan'a Rusya'ya petrol ambargosundan muafiyet teklif edildi.
ABD'de Nisan ayına ilişkin istihdam verileri yayımlandı. Buna göre, ABD’de tarım dışı istihdam Nisan'da 428 bin kişi artarak,
391 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı Nisan'da yüzde 3,6 olarak kaydedildi. Ortalama saatlik
ücretler bir önceki aya göre yüzde 0,3; bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,5 arttı. Beklentiler, ortalama saatlik
ücretlerde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 artış seviyelerindeydi. İşsizlik oranının da yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e gerilediği
tahmin ediliyordu.
ABD'de 30 yıllık tahvil faizi %3,2095 ile 2018'den beri en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin bu yıl faizi
sıfırın üzerine çıkarabileceğini söyledi.
Avrupa’daki yüksek getirili tahvilleri temerrüt riskine karşı sigortalamanın maliyetini ölçen iTraxx Crossover endeksi 443 baz
puan ile Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Çin'in düzenli ve zorunlu Covid-19 testi uygulamasının maliyeti GSYH'nın yüzde 1,8'ine ulaşacak.
Fed Finansal İstikrar Bölümü Ekonomisti Levent Altınoğlu, "Son yıllarda rezervleri arttırmak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası bankalardan döviz ödünç aldı. Dış yatırım ve ihracatla ülkeye giren döviz miktarı yetersiz kalırsa, Merkez Bankası o
zaman ödünç alınan dövizleri ödemekte zorlanabilir" değerlendirmesini yaptı.
JPMorgan ve Barclays, Nisan ayı enflasyon verileri sonrası paylaştıkları analizlerde Türkiye'de enflasyonun zirve seviyesine
yönelik beklentilerini aktardı. JPMorgan Mayıs ayında enflasyonun yüzde 72 ile zirveyi göreceğini düşünürken, Barclays'in
beklentisi yüzde 80 oldu.
FAO küresel gıda fiyat endeksinde yıllık artış Mart ayında kaydedilen rekor seviyeden geri çekildi. FAO verilerine göre Nisan
ayında yıllık artış yüzde 29,81 oldu. TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verilerine göre Türkiye'de Nisan ayında yıllık gıda
enflasyonu ise yüzde 89,10 olarak kaydedildi. Böylelikle küresel gıda enflasyonu ile Türkiye gıda enflasyonu arasındaki makas
rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi,
Nisan'da TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi.
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun döviz işlem platformu kısıtlamasına dönük kararıyla
ilgili olarak netleştirme talebinde bulundu. Birliğin banka genel müdürlerine ilettiği BDDK’ya yönelik yazısında, uygulamanın
yaratabileceği operasyonel riskler dile getirildi, toplantı talebinde bulunuldu.

Avrupa borsalarındaki satış dalgası bugün de devam ediyor. DAX aşağı ve 13654, FTSE 100 aşağı ve
7369, CAC 40 aşağı ve 6231.
ABD'de de dünkü güçlü satışların devamı yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 32611, S&P 500 aşağı ve
4093, Nasdaq aşağı ve 12690.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1866-1890 olurken son işlem fiyatı 1883. Direnç seviyeleri 1882 ve
1890, destek seviyeleri 1850 ve 1830.
DİRENÇ 1 / 1882
DESTEK 1 / 1850

DİRENÇ 2 / 1890
DESTEK 2 / 1830

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,10-22,63 olurken, son işlem fiyatı 22,44. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,85, destek seviyeleri 22,00 ve 21,40.
DİRENÇ 1 / 22,45 DİRENÇ 2 / 22,85
DESTEK 1 / 22,00 DESTEK 2 / 21,40

DAX
Endeksin bugün işlem aralığı 13586-13898 olurken, son seviyesi 13654. Direnç seviyeleri 13760
ve 13870, destek seviyeleri 13635 ve 13560.
DİRENÇ 1 / 13760
DESTEK 1 / 13635

DİRENÇ 2 / 13870
DESTEK 2 / 13560

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 2630-2756, son işlem fiyatı 2694. Direnç seviyeleri 2750 ve
2800, destek seviyeleri 2570 ve 2490.
DİRENÇ 1 / 2750 DİRENÇ 2 / 2800
DESTEK 1 / 2570 DESTEK 2 / 2490

• 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.

