
EFOR NOTES
ABD’de üretici fiyat endeksi, Nisan ayında bir yıl öncesine göre beklentilerin üzerinde arttı ve yüksek seyreden enflasyonun
beklenenden daha uzun sürebileceğine işaret ederek agresif faiz artışları için Fed’in elini kuvvetlendirdi. Çalışma Bakanlığı verilerine
göre ABD’de ÜFE yıllık bazda yüzde 11 ve aylık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti. Beklentiler yüzde 10,7 ve yüzde 0,5 seviyelerinde
oluşmuştu. Önceki veriler iseyüzde  11,5 ve yüzde 1,0 olarak gerçekleşmişti.
ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geçen haftaya göre yükselerek ve beklentileri aşarak 203 bin oldu, beklenti 195
bin iken, önceki veri 202 bin olarak gerçekleşmişti.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülke ekonomisi Mart ayında yüzde 0,1 daraldı. Böylece ekonomi yılın ilk çeyreğinde
yüzde 0,8 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 1 olması yönündeydi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin, dar bir bakış açısıyla yaptırım uygulayarak kendi ulusal çıkarlarına zarar
verdiklerini belirterek, "Bu yaptırımlar kapsamlı bir küresel krizi tetikliyor." dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'nın 2022'nin ilk dört ayında petrol gelirlerini yüzde 50 artırdığına ve bu satışların önemli bir kısmının
AB'ye yapıldığına dikkat çekerken yılın ikinci yarısında planlanan yasaklarla Rusya'nın direncinin düşebileceğini kaydetti.
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Rus doğalgazı taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını
bildirdi.
Küresel petrol üretimi, 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 770 bin varil azalarak 98,74 milyon varil/gün olarak
gerçekleşti. Üretim, 2021 Nisan ayına göre ise 5,22 milyon varil/gün arttı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri, konuya yakın yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu yıl sona ermeden faiz oranlarını sıfırın
üzerine çıkarma senaryosuna giderek daha sıcak bakmaya başladı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Temmuz'da 25 baz puanlık faiz
artışını değerlendiren ECB yönetim konseyinin, ocak ayından önce aynı oranda en az iki ilave faiz artışına gidebileceğini aktardılar.
Pekin'de sosyal medyada salgın nedeniyle kapanma olacağı haberleri üzerine marketlere akın başlarken, yetkililer kapanma
olacağını yalanladı.
Ünlü yatırımcı Mark Mobius, kripto piyasasında birçok kişinin ümidini yitirmesinin S&P 500 için öncü bir gösterge olduğuna dikkat
çekerek piyasanın bir miktar daha aşağı gitmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Bakır Çin ve dünyanın kalanında talebin zayıflamasına ilişkin endişelerin artmasıyla Ekim ayından bu yana ilk kez ton başına 9 bin
doların altına düştü.
Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'nün (IOSCO) kriptopara kurallarının daha iyi koordine edilmesini sağlayacak bir
ortak kurulu gelecek yıl faaliyet geçirmesinin büyük olasılık olduğunu bildirildi.
Hindistan'ta yedi aydır yükselen manşet enflasyon yüzde 7,79'a yükselerek 2014 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine
ulaştı.Enflasyonun son dört aydır hedef aralığının üstünde seyrettiği ülkede Haziran ayında faiz artışının devam etmesi bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 6 Mayıs haftasında 1,4 milyar
dolar artarak 215,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış artış 1,7 milyar dolar olarak kaydedildi. 6 Mayıs haftasında TCMB
rezervlerinde de bozulmanın devam ettiği izlendi. Brüt rezervler 107,7 milyar dolara yükselirken, net rezervler ise 17 milyar dolardan
15 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise eksi 48,3 milyar dolar oldu, bir önceki hafta için bu rakam eksi 47,6 milyar dolardı.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Mayıs haftasında Türkiye'de 243,9 milyon dolar
hisse senedi satışı yaptılar.
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Avrupa borsalarında bugün İngiltere negatif ayrışıyor. DAX yukarı ve 13658, FTSE 100 aşağı ve 7222,
CAC 40 yukarı ve 6171.

ABD'de yatay pozitif hareketler yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 31716, S&P 500 aşağı ve 3918, Nasdaq  
aşağı ve 11931.
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XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1835-1858 olurken son işlem fiyatı 1840. Direnç seviyeleri 1850 ve
1875, destek seviyeleri 1836 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 1 / 1836    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 21,20  DİRENÇ 2 / 21,40
DESTEK 1 / 20,75  DESTEK 2 / 20,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 20,75-21,65 olurken, son işlem fiyatı 21,09. Direnç seviyeleri 21,20
ve 21,40, destek seviyeleri 20,75 ve 20,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13472-13698 olurken, son seviyesi 13658. Direnç seviyeleri 13560
ve 13760, destek seviyeleri 13460 ve 13300.

DİRENÇ 1 / 13560    DİRENÇ 2 / 13760
DESTEK 1 / 13460    DESTEK 2 / 13300

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 1940  DİRENÇ 2 / 2040
DESTEK 1 / 1860  DESTEK 2 / 1730

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1701-2183, son işlem fiyatı 1949. Direnç seviyeleri  1940 ve
2040, destek seviyeleri 1860 ve 1730.

• 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.


