
EFOR NOTES
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ya göre IMF’nin bu yıl ekonomik büyüme tahminlerini
daha da düşürmesi gerekebilir. Fakat Georgieva bu yıl küresel bir durgunluk beklemediklerini açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde Temmuz ayında faiz artışlarına başlayabileceklerini ve Eylül sonunda
negatif faiz döneminin sona erebileceğini belirtti.
Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein, bu yıl ve önümüzdeki yıl yavaşlama olacağını ama resesyon
beklemediklerini söyledi.
Almanya'da iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen Mayıs'ta sınırlı
yükseldi.
İngiltere Hazine Müsteşarı Simon Clarke, enflasyonda ortaya konan resmin endişe verici olduğunu, ancak
hükümetin İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonu aşağı çekme konusunda doğruyu yapacağına güvendiğini
söyledi. 
Beyaz Saray arz-talep dengesizliğiyle mücadele için acil durum dizel rezervini piyasaya sürmeyi değerlendiriyor.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarında daha fazla yükseliş olabileceğini söyledi. Birol,
petrol üreticilerinin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için sorumluca davranması gerektiğini, aksi taktirde küresel
resesyon riskinin gündeme gelebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisiyle birlikte gündeme alınan yeni Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne yeni
ülkelerin katılacağı açıklandı. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ını kapsaması beklenen çerçeveye Çin davet edilmedi.
Çin'de Başbakan Li Keqiang tarafından başkanlık edilen Devlet Konseyi’nde ekonomiyi daha istikrarlı hale getirmek
amacıyla mali, finansal tedarik zincirleri, enerji, sosyal yardım, barınma, tüketim ve yatırımlar gibi alanlarda özel
önlemler alınması kararlaştırıldı.
Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF), özel oturumda video konferans yoluyla
katılımcılara hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'dan ayrılan herhangi bir şirket,
Ukrayna pazarına girebilir, şirketler özgürlüğü tam olarak destekleyerek bundan fayda sağlayacaktır." ifadesini
kullandı.
Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durduran ünlü kahve zinciri Starbucks ülkeden tamamen çıkma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete
göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17,57'ye çıktı. 2022 büyüme beklentisi ise
yüzde 3,3 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre Mart'ta konut
fiyatlarında yıllık artış yüzde 110 oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 9,3 olarak kaydedildi.
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Avrupa borsaları yeni haftaya sınırlı ve karışık performanslarla başladı. DAX yukarı ve 14059, FTSE
100 yukarı ve 7467, CAC 40 aşağı ve 6286.

ABD'de de karışık hareketler yaşanıyor, Dow Jones endeksi nispeten daha güçlü performans
gösteriyor. Dow Jones yukarı ve 31556, S&P 500 yukarı ve 3920, Nasdaq  aşağı ve 11810.

BÜLTEN NO: 894



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1843-1865 olurken son işlem fiyatı 1855. Direnç seviyeleri 1856 ve
1875, destek seviyeleri 1850 ve 1838.

DİRENÇ 1 / 1856    DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1838

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,15
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,76-22,18 olurken, son işlem fiyatı 21,86. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14018-14222 olurken, son seviyesi 14059. Direnç seviyeleri 14120
ve 14235, destek seviyeleri 13885 ve 13760.

DİRENÇ 1 / 14120    DİRENÇ 2 / 14235
DESTEK 1 / 13885    DESTEK 2 / 13760

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2180  DİRENÇ 2 / 2220
DESTEK 1 / 2040  DESTEK 2 / 1940

Ethereum’un bugün işlem aralığı 2003-2085, son işlem fiyatı 2040. Direnç seviyeleri  2180 ve
2220, destek seviyeleri 2040 ve 1940.

• 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.


