
EFOR NOTES
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin temiz enerjiye geçişini hızlandırmak ve Rus gazına ve
petrolüne bağımlılığını sona erdirmek amacıyla 300 milyar euroluk yatırım planlandığını açıkladı.
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Avrupa Birliği'nin eksi faiz bölgesinden göreceli olarak hızlı bir şekilde
çıkması gerektiğini düşündüğünü ve Avrupa Merkez Bankası yönetiminde de bu görüşün ağır bastığını belirtti.
İspanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Pablo Hernandez de Cos,
ECB'nin faiz artırımlarına tahvil alım programı sona erdirildikten kısa süre sonra başlamasının büyük olasılık olduğunu
söyledi. 
Rusya, Avrupa ülkelerinin 300'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmelerine aynı şekilde karşılık vermeye başladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Rusya, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nde göre yapan 34
diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya CDS'leri 1 yıl içinde yüzde 90 temerrüt ihtimalini fiyatlıyor.
Goldman Sachs Çin'in uyguladığı 'sıfır Covid' politikası nedeniyle büyüme tahminini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürdü.
Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin ekonomisi üzerinde artan aşağı yönlü baskı ile başa çıkmak için politika hareket
alanları olduğunu söyledi. 
ABD'de konut başlangıçları arz yanlı sıkıntılar ve konut kredisi faiz oranlarında on yılların en büyük yükselişiyle
Nisan'da düştü.
Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin verilerine göre otomobil satışları Nisan'da yüzde 20 düşüşle 830 bin 447 oldu.
Bu, 2022 yılındaki en büyük düşüş olarak kayda geçti. Satışlar böylece 10. ayda da düşüşünü sürdürdü.
Terraform Labs CEO'su Do Kwon, Terra (LUNA) ağını kurtarma planını resmi Twitter hesabı üzerinden oylamaya
sundu.
Güney Koreli hukuk firması LKB & Partners, Terra (LUNA) ve UST çöküşüyle ilgili Terraform Labs kurucusu ve CEO'su
Do Kwon'a dava açacak.
Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik için resmi başvurularını iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
başvurudan duydukları memnuniyeti dile getirirken, hızlı sonuç almada kararlı olduklarını vurguladı.
Almanya ve İtalya, NATO'ya üyelik için resmi başvurularını yapan Finlandiya ve İsveç'e destek verdiler. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme başvurusuna dair "NATO'yu güvenlikten yoksun hale getirmeye evet demeyiz"
açıklamasını yaptı.
BBVA’nın Garanti BBVA için gönüllü pay alım teklifi sürecinde sona gelindi. İspanyol BBVA Garanti’deki payını 17
Mayıs itibarıyla yüzde 83,13 seviyesine çıkardı.
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Güne yükselişlerle başlayan Avrupa borsaları yönünü tekrar aşağı çevirdi. DAX aşağı ve 14055, FTSE
100 aşağı ve 7491, CAC 40 aşağı ve 6379.

ABD'de endeksler dünkü kazançlarını geri vermiş durumda. Dow Jones aşağı ve 32172, S&P 500 aşağı
ve 4017, Nasdaq  aşağı ve 12313.

BÜLTEN NO: 891



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1807-1820 olurken son işlem fiyatı 1813. Direnç seviyeleri 1820 ve
1830, destek seviyeleri 1800 ve 1785.

DİRENÇ 1 / 1820    DİRENÇ 2 / 1830
DESTEK 1 / 1800    DESTEK 2 / 1785

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,50
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,46-21,75 olurken, son işlem fiyatı 21,51. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,50, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14042-14259 olurken, son seviyesi 14055. Direnç seviyeleri 14200
ve 14320, destek seviyeleri 14080 ve 13915.

DİRENÇ 1 / 14200    DİRENÇ 2 / 14320
DESTEK 1 / 14080    DESTEK 2 / 13915

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2040  DİRENÇ 2 / 2180
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1982-2108, son işlem fiyatı 1990. Direnç seviyeleri  2040 ve
2180, 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.


