
EFOR NOTES
ABD ekonomisi yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daralmadan yüzde
1.5 daralmaya revize edildi. Ekonomistlerin medyan tahmini ekonomik daralmanın yüzde 1.3 olması yönündeydi. Kişisel
tüketim harcamaları yüzde 2.7'den yüzde 3.1'e yukarı yönde revize edildi. Beklenti yüzde 2.8'di.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 21 Mayıs'ta sona eren haftada 8 bin düşüşle 210
bine geriledi. Ekonomistlerin medyan tahmini 215 bindi.
Dünyanın önde gelen gübre üreticilerinden Norveç merkezli Yara, dünyanın şiddetli bir gıda arz şoku ile karşı karşıya
olduğunu belirterek BM'nin gıda programındaki 10 milyar dolarlık açığın kapatılması için bağışçılara çağrı yaptı. 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batılı ülkelerin, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl sevkıyatına engel olduğuna yönelik
suçlamalarını reddettiklerini belirterek, “Aksine, attıkları yasadışı adımlarla bu blokaja neden olan batılı ülkeleri
suçluyoruz.” dedi.
Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 11'e çekti.
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, petrol ve gaz şirketlerinin elde ettikleri olağanüstü karların vergilendirileceğini
duyurdu.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın ultra gevşek para politikasını bir süre daha devam
ettirmesi gerektiğini, ancak doğru zaman geldiğinde bu politikadan çıkış stratejisini tartışacağını söyledi.
Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için hisse teminatı yönteminden vazgeçtiği ve satın alma bedelinin eksik
kısmını yatırımcılardan sermaye bularak finanse etmek için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı
güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi, ancak 2022 için enflasyon beklentisini
yükseltti. 
Moody's, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini Mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu yüzde 35'ten yüzde 52,1'e
çıkardı. Moody's 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30 olarak korudu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka faizi yüzde 14'te sabit tutarken,
değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 10 milyar doların da altına gerileyerek son 4 ayın en düşük
seviyesine indi. Son 5 haftadaki düşüş 9,6 milyar dolara ulaştı. TCMB verilerine göre geçen hafta brüt rezerv de100,3
milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 101,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.Swap hariç net rezervler ise
geçen hafta eksi 55,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu veri eksi 52,2 milyar dolar olmuştu.
TCMB verilerine göre, yurtdışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'deki menkul kıymetlerden çıkış ivmesi de devam etti. 20
Mayıs haftasında yabancılar nette 603 milyon dolarlık hisse satarken, 67 milyon dolarlık da tahvil sattı.
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Avrupa borsalarında son dönemin en kararlı yükseliş günlerinden biri yaşanıyor. DAX yukarı ve 14205,
FTSE 100 yukarı ve 7565, CAC 40 yukarı ve 6386.

ABD'de de güçlü tepki alımlarıyla yükselişler yaşanıyor. Dow Jones yukarı ve 32570, S&P 500 yukarı ve
4038, Nasdaq  yukarı ve 12158.

BÜLTEN NO: 897



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1840-1854 olurken son işlem fiyatı 1851. Direnç seviyeleri 1850 ve
1875, destek seviyeleri 1839 ve 1830.

DİRENÇ 1 / 1850    DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 1 / 1839    DESTEK 2 / 1830

XAG/USD

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

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,72-22,01 olurken, son işlem fiyatı 22,06. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13979-14208 olurken, son seviyesi 14205. Direnç seviyeleri 14255
ve 14320, destek seviyeleri 14135 ve 13920.

DİRENÇ 1 / 14255    DİRENÇ 2 / 14320
DESTEK 1 / 14135    DESTEK 2 / 13920

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 1940  DİRENÇ 2 / 2040
DESTEK 1 / 1700  DESTEK 2 / 1540

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1733-1969, son işlem fiyatı 1838. Direnç seviyeleri  1940 ve
2040, destek seviyeleri 1700 ve 1540.

• 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.


