
EFOR NOTES
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, para politikasında dönüm noktasında olduklarını, Euro Bölgesi
için şu an bir resesyon görmediklerini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) Temmuz ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleyenler arasına ECB
Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da katıldı. Holzman yaptığı
açıklamada, Temmuz ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir artırım yapılmasının uygun olacağını belirtirken, "Faizin
yılı pozitif bölgede tamamlaması olağanüstü önemli" ifadelerini kullandı. 
Avrupa Merkez Bankası Üyesi Francois Villeroy de Galhau 50 baz puanlık faiz artışının üzerinde mutabakat
sağlanan bir konu olmadığını söyledi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite Mayıs'ta hafif biçimde yavaşladı ancak yine de pandemi sonrası talep artışıyla
büyümeye devam etti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği savaşı kazanması,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürüttüğü bu savaşta stratejik başarısızlığa uğraması gerektiğini söyledi.
IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ABD Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişi kontrol altına almak için
para politikasında sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Yatırımcıların kısa vadede yatırım yapacak yer bulmakta zorlanması nedeniyle güvenli liman olarak görülen Fed'in
ters repo kanalında park edilen para ilk kez 2 trilyon dolar eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine çıktı.
ABD'de Nisan'da yeni konut satışları 591.000 oldu. Beklenti verinin 750.000 gelmesi yönündeydi.
ABD'de Mayıs'ta öncü verilerle Imalat Sektörü PMI 57,5 (beklenti 58,0), Hizmet sektörü PMI 53,5 (beklenti 55,4),
Bileşik PMI 53,8 oldu.
Çin Merkez Bankası'nın 24 büyük finansal kuruluşla yaptığı toplantılarda kredi koşullarının iyileştirilmesi çağrısı
yapıldığı ve ucuz finansmanı da içeren belli alanlarda destek taahhüdünde bulunulduğu belirtildi.
Ruble, dolar karşısında rallisini 5. günde de sürdürerek Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Daha önce buğday ihracatını sınırlama kararı alan Hindistan şimdi de şeker ihracatını kısıtlamaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre ülke Eylül'de sona erecek pazarlama yılı için 10 milyon tonluk kota belirlemeyi
planlıyor.
Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin, NATO üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için
25 Mayıs'ta Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Türkiye’de altı ana üründe beyaz eşya iç satışı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 düşüşle
661.671 adede geriledi.
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Avrupa borsalarında bugün yön aşağı döndü, FTSE 100 yatay seyrediyor. DAX aşağı ve 13940, FTSE
100 yatay ve 7486, CAC 40 aşağı ve 6258.

ABD'de dünkü yükselişlerden sonra bugün yön tekrar aşağı döndü. Dow Jones aşağı ve 31499, S&P
500 aşağı ve 3884, Nasdaq  aşağı ve 11585.

BÜLTEN NO: 895



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1849-1868 olurken son işlem fiyatı 1862. Direnç seviyeleri 1875 ve
1885, destek seviyeleri 1854 ve 1850.

DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1885
DESTEK 1 / 1854    DESTEK 2 / 1850

XAG/USD

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

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,66-22,03 olurken, son işlem fiyatı 21,95. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13923-14133 olurken, son seviyesi 13930. Direnç seviyeleri 14130
ve 14235, destek seviyeleri 13905 ve 13840.

DİRENÇ 1 / 14130    DİRENÇ 2 / 14235
DESTEK 1 / 13905    DESTEK 2 / 13840

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2040  DİRENÇ 2 / 2165
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1914-2001, son işlem fiyatı 1917. Direnç seviyeleri  2040 ve
2165, 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.


