
EFOR NOTES
New York Fed Başkanı John Williams ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla işsizliği artırmadan enflasyonu düşüreceğini
söyledi. Williams, yüksek faiz oranlarının PCE enflasyonu bu yıl yüzde 4'lere, 2023'de yüzde 2.5 civarına, 2024'te ise yüzde 2'lik
hedefine ulaşacağına dair senaryoyu paylaştı. Williams bu yıl büyümenin yüzde 2, işsizlik oranının yüzde 3.6 civarında
kalabileceğini belirtti.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), dünyada birçok bölge için büyüme tahminlerini düşürürken Türkiye için yaptığı büyüme
tahminlerini seçim öncesi beklenen kamu harcamaları nedeniyle sabit tuttu. Banka Rus gazının kesilmesi halinde ise daralma
yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanan yardımların finansmanı için
Avrupa Birliği üyelerinin yeni bir ortak borçlanmaya gitmelerini değerlendiriyor. Kaynaklar, AB Komisyonu'nun Ukrayna'nın gelecek
3 ayda 15 milyar euro likidite açığı oluşacağını hesapladığını ve bunun finansmanı için AB'nin ortak borçlanmaya çıkması teklifini
18 Mayıs'ta açıklayacağını öne sürdüler. 
Amerikan Otomotiv Birliği (AAA) ABD'de ortalama benzin ve motorin fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını bildirdi. Buna göre
benzin fiyatları galon başına 4,374 dolara motorin fiyatları ise 5,50 dolara yükseldi.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Abdülaziz bin Selman ham petrolden doğalgaza birçok üründe fiyatların artması nedeniyle enerji
piyasasında atıl üretim kapasitesinin azaldığını bildirdi.
Almanya'da yatırımcı güveni Mayıs ayında toparlandı ancak Ukrayna'daki savaşın görünümü kötüleştirmesiyle negatif bölgede
kalmaya devam etti.
Yaklaşık 20 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele eden Romanya'da Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini 75 baz
puanla tahminlerin üzerinde artırdı ve %3,75 yaptı.
Yunanistan'da enflasyon artan enerji maliyetleriyle 1995 yılından bu yana %10,2 ile ilk kez çift haneye çıktı.
Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, ABD Kongresi’nden kripto kanunuyla ilgili onay çıkmaması
durumunda devreye girebileceklerini söyledi.
Kısa süre önce ertelenen Avustralya’nın ilk Bitcoin ETF’inin (Borsa Yatırım Fonu) bu hafta piyasaya sürüleceği ifade edildi.
Dünyanın önde gelen bankalarından Citigroup, BNY Mellon ve Wells Fargo kripto teknoloji şirketi Talos’a yatırım yaptı. 
Nijerya Merkez Bankası, yapılan güncellemeyle birlikte halkın eNaira (Nijerya Merkez Bankası dijital parası) ile faturalarını
ödemesini mümkün hale getirecek.
Türkiye'de finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Şubat'ta  929 milyon dolar artarak 119 milyar 924 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz
sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile
yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK)
haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 782 milyar TL'den 810,3 milyar TL'ye
çıktı.
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Avrupa borsalarında yaşanan sert kayıplardan sonra bugün toparlanma yaşanıyor. DAX yukarı ve
13694, FTSE 100 yukarı ve 7307, CAC 40 yukarı ve 6197.

ABD'de de bugün yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Dow Jones yukarı ve 32558, S&P 500 yukarı ve
4043, Nasdaq  yukarı ve 12462.

BÜLTEN NO: 885



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1852-1865 olurken son işlem fiyatı 1857. Direnç seviyeleri 1875 ve
1882, destek seviyeleri 1850 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1882
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,45  DİRENÇ 2 / 22,85
DESTEK 1 / 22,00  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,72-22,10 olurken, son işlem fiyatı 21,88. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,85, destek seviyeleri 22,00 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13269-13721 olurken, son seviyesi 13694. Direnç seviyeleri 13760
ve 13980, destek seviyeleri 13560 ve 13460.

DİRENÇ 1 / 13760    DİRENÇ 2 / 13980
DESTEK 1 / 13560    DESTEK 2 / 13460

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2490  DİRENÇ 2 / 2590
DESTEK 1 / 2300  DESTEK 2 / 2250

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2198-2456, son işlem fiyatı 2419. Direnç seviyeleri  2490 ve
2590, destek seviyeleri 2300 ve 2250.

• 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.


