
EFOR NOTES
Yatırımcılar para politikalarındaki sıkılaşmanın büyük ekonomileri resesyona sürükleyeceğine yönelik endişelerle geçen hafta tüm varlık
sınıflarından çıkış yaptı. Bank of America'nın uluslararası yatırım fonlarının hareketlerini izleyen EPFR Global'den derlediği notta 18
Mayıs'a kadarki haftada hisse senedi fonlarından 5.2 milyar dolarlık, tahvil piyasalarından 12.3 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Yatırımcılar
altın pozisyonlarından da çıkış yaptı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco bankanın Temmuz ayında faiz artışına 'hazır olabileceğini' söyledi.
Küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ve darboğaz Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesi Almanya'da üretici maliyetlerini yukarı çekmeye
devam ediyor. Ülkede Nisan ayında üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 arttı. Böylelikle ülkenin
birleşmesinden bu yana en yüksek yıllık üretici enflasyonu kaydedildi.
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Ukrayna'ya 19 milyar doları (18 milyar euro) aşan
yardım paketi konusunda anlaşması bekleniyor.
Finlandiya'nın doğalgaz ithalatı şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın kendilerine sağladığı gazı Cumartesi erken
saatlerinden itibaren keseceği konusunda bildirimde bulunduğunu duyurdu.
Ukrayna Rusya ile savaş nedeniyle bozulan finansal sistemini eskiye döndürme çabalarını hızlandırıyor. Merkez Bankası bu kapsamda
gelecek aydan itibaren para politikası kararlarında normale dönmeye hazırlanıyor.
Çin'de uygulanan koronavirüs karantinaları nedeniyle ABD ekonomik büyümesi 1976'dan beri ilk kez Çin'i geçebilir.
Japonya'da 'Bay Yen' olarak bilinen Eisuke Sakakibara, dolar/yen kurunun yıl sonunda 140-150 arasında olabileceğini ve ABD ile
Japonya arasındaki para politikası farkları giderilmeden paritede bir gerilemeyi mümkün görmediğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde geçen hafta sert gerileme izlendi. TCMB verilerine göre 13 Mayıs
haftasında brüt rezerv 5,7 milyar dolar düşüşle 101,9 milyar dolara geriledi. Net rezervlerde de hızlı geri çekilme görüldü. Buna göre
TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 3,5 milyar düşüşle 11,5 milyar dolara geldi. Swap hariç bakıldığında ise net rezervler eksi 52,2 milyar
dolar oldu.
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Ulusoy, jeopolitik riskler ve iklim krizi nedeniyle gelecekte
gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Gıdada kırmızı alarm veren tablo ile karşı karşıyayız" dedi.
Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin sıcak bakmadığı NATO üyeliği ile ilgili olarak Beyaz Saray yönetiminden kritik bir açıklama geldi. Ulusal
Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bunun bir ABD meselesi olmadığını ancak bu iki üyeyi ittifaka dahil edecek şekilde çözüm istediklerini
söyledi. Sullivan, "Katılımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğerleri tarafından dile getirilen endişeler ele alınabilir ve çözülebilir"
açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptım. Yarın
İngiltere, Finlandiya ile görüşmelerimiz olacak." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat
kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 215 milyar 224 milyon dolar olan yurt içi
yerleşiklerin döviz mevduatı 13 Mayıs ile sona eren haftada 214 milyar 274,4 milyon dolara geriledi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 13 Mayıs haftasında Türkiye'de 766,9 milyon dolar
hisse senedi satışı yaptılar.
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Avrupa borsalarında iki gün devam eden aşağı yönlü hareketlerden sonra bugün yön yukarı döndü.
DAX yukarı ve 14078, FTSE 100 yukarı ve 7430, CAC 40 yukarı ve 6336.

ABD'de bugün sınırlı yukarı hareketler yaşanıyor. Dow Jones yukarı ve 31374, S&P 500 yukarı ve 3923,
Nasdaq  yukarı ve 11930.

BÜLTEN NO: 893



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1832-1849 olurken son işlem fiyatı 1835. Direnç seviyeleri 1850 ve
1858, destek seviyeleri 1837 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1858
DESTEK 1 / 1837    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,20
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,77-22,07 olurken, son işlem fiyatı 21,68. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,20, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13934-14150 olurken, son seviyesi 14078. Direnç seviyeleri 14105
ve 14220, destek seviyeleri 13885 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14105    DİRENÇ 2 / 14220
DESTEK 1 / 13885    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

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

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1997-2061, son işlem fiyatı 2032. 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.


