
EFOR NOTES
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın gerekirse toprak vererek Rusya ile barış masasına oturması
fikrine karşı çıkarak ülkeye daha uzun menzilli gelişmiş silahlar verilmesi çağrısında bulundu.
G7 ülkeleri enerji bakanları, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın petrol fiyatlarını son 10 yılın en
yüksek seviyesine çıkardığı ortamda OPEC üyelerine üretimi artırmaları çağrısı yaptılar.
Avrupa  Birliği, gelecek hafta yapılacak liderler zirvesinde Rusya'ya petrol yaptırımı üzerinde anlaşma için
çalışıyor, boru hattı ile petrol alımlarının yaptırım dışında tutulacağı ifade ediliyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok ülke Rusya'dan petrol ithalatını azaltırken Asya'daki en
büyük iki alıcı olan Hindistan ve Çin rekor hacimde Rus petrolü aldı.
ABD'de Nisan ayında kişisel gelirler tahminlerin altında kalırken kişisel harcamalar tahminleri aştı. Fed'in
takip  ettiği PCE enflasyon ise yıllık yüzde 6.3'e geriledi.
ABD'de Mayıs ayında Michigan Universitesi Tüketici Güven Endeksi 58,4 oldu. Beklenti verinin 59,1 gelmesi
yönündeydi.
Rus çelik endüstrisinin uygulanan yaptırımlar, içlerinde Türkiye'nin de olduğu müşterilerin olağanüstü indirim
talepleri ve değerlenen ruble nedeniyle kâr etmek zorlandığı belirtilirken Rusya Çelik Birliği bazı şirketlerin
üretimi azaltmaya başladığına dikkat çekti.
De-Fi sisteminin en büyük sabitcoinlerinden Terra'nın çöküşünün etkileri devam ediyor. Kripto piyasasının
tamamında düşüş sürerken De-Fi bağlantılı tokenlardaki değer kaybı daha büyük oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. TCMB, konut fiyatlarının
küresel ölçekte de yükseldiğini ifade ederek, “liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar,
enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme
yaşanması beklenmektedir” değerlendirmesini yaptı.
Enflasyon açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda enflasyonu Mayıs'ta yıllık
yüzde 108 olarak kaydedildi. Konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs araştırmasına göre 4 kişilik bir
ailenin yoksulluk sınırı da 20 bin TL'ye dayandı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yüzde 40'larda olan sermaye getirileri ve yüzde 70'lerde olan
enflasyonun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Baştuğ, Türkiye'de enflasyon muhasebesi ile ilgili otoritelerde
henüz verilmiş bir kararın olmadığını ifade etti.
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Avrupa borsalarında arka arkaya üçüncü yükseliş günü yaşanıyor. DAX yukarı ve 14418, FTSE 100
yukarı ve 7588, CAC 40 yukarı ve 6502.

ABD'de kuvvetli toparlanma bugün de devam ediyor. Dow Jones yukarı ve 32866, S&P 500 yukarı ve
4117, Nasdaq  yukarı ve 12542.

BÜLTEN NO: 898



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1847-1861 olurken son işlem fiyatı 1854. Direnç seviyeleri 1875 ve
1885, destek seviyeleri 1850 ve 1839.

DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1885
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1839

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,60  DİRENÇ 2 / 22,90
DESTEK 1 / 22,15  DESTEK 2 / 22,00

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,94-22,44 olurken, son işlem fiyatı 22,19. Direnç seviyeleri 22,60
ve 22,90, destek seviyeleri 22,15 ve 22,00. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14218-14433 olurken, son seviyesi 14418. Direnç seviyeleri 14540
ve 14800, destek seviyeleri 14320 ve 13260.

DİRENÇ 1 / 14540    DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14320    DESTEK 2 / 13260

ETHEREUM

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

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1711-1844, son işlem fiyatı 1801. 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.


