
EFOR NOTES
Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması için herkesin yapıcı
şekilde çalıştığını, Avrupa'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı birlikte durmaya devam edeceği konusunda
iyimser olduğunu, ve müzakerelerde duyduğu her şeyin bir konsensüse işaret ettiğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını
belirterek Başkan Lagarde'ın Eylül ayına kadar negatif faizlerin sonuna gelineceği söylemini güçlendirdi.
Almanya'da iktidar ve muhalefet partileri 100 milyar euroluk askeri harcama için anayasanın ilgili
maddelerinin değiştirilmesi konusunda mutabakata vardı.
Almanya'da enflasyon tüm zamanların zirvesine çıktı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyon Mayıs
ayında yıllık bazda yüzde 8.7'e yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 8.1 artış olması yönündeydi.
Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre Euro Bölgesi'nde ekonomik güven Nisan ayındaki 104.9 seviyesinden
105'e yükseldi. Ekonomistler, güven endeksinin 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesini bekliyordu.
ABD’de “sürüş sezonu” olarak bilinen yaz dönemine girilirken benzin fiyatları rekor seviyesini yeniledi.
Amerika Otomobil Birliği verilerine göre ülkede benzin fiyatı galon başına 4,619 dolara ulaştı. Bir ay önce
4,178 dolar olan benzinin galon fiyatı bir sene öncesine göre yüzde 52 arttı.
Vedomosti gazetesinin haberine göre Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov dış borç ödemeleri için'Ruble ile
Rus gazı ödemesi'ne benzer bir mekanizma oluşturmayı planladıklarını açıkladı.
Çin, pandeminin vurduğu ekonomide tüketimi canlandırmak için dijital yuanı kullanıyor. Shenzhen kentinde
tüketimin canlandırılması ve işletmelere yardım için bugün vatandaşlara 30 milyon dijital yuan dağıtılmasına
başlandı. Geçtiğimiz hafta da Hebei eyaletinin bir bölgesinde 50 milyon yuan tutarında dijital yuan
dağıtılmıştı.
Goldman Sachs, batarya üretiminde önemli rol oynayan kobalt, lityum ve nikelde boğa piyasasının son
bulduğunu belirtti. Özellikle otomotiv sektöründe elektrikli araçlara yönelimle birlikte dünya çapında talep
artışı yaşanan üç metale yatırımcıların ilgisinin aşırı bir seviyede arttığını düşünen Goldman Sachs
analistlerine göre üç metalde fiyatlar önümüzdeki iki sene içinde gerileyebilir.
İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşları için seyahat uyarısını yükseltti.
Karara gerekçe olarak güvenlik yetkililerinin, İranlalıların dünyanın dört bir yanındaki İsraillilere zarar verme
girişimlerine yönelik artan edişeleri gösteriledi.
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Avrupa borsaları yeni haftaya sınırlı hareketlerle başladı. DAX yukarı ve 14536, FTSE 100 yatay ve
7591, CAC 40 yukarı ve 6554.

ABD'de de dar bantta işlemler gerçekleşiyor. Dow Jones aşağı ve 33247, S&P 500 yatay ve 4169,
Nasdaq  yukarı ve 12745.

BÜLTEN NO: 899



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1848-1863 olurken son işlem fiyatı 1857. Direnç seviyeleri 1875 ve
1887, destek seviyeleri 1850 ve 1840.

DİRENÇ 1 / 1875    DİRENÇ 2 / 1887
DESTEK 1 / 1850    DESTEK 2 / 1840

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,15  DİRENÇ 2 / 22,60
DESTEK 1 / 22,00  DESTEK 2 / 21,85

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,90-22,27 olurken, son işlem fiyatı 21,97. Direnç seviyeleri 22,15
ve 22,60, destek seviyeleri 22,00 ve 21,85. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 14483-14605 olurken, son seviyesi 14536. Direnç seviyeleri 14525
ve 14800, destek seviyeleri 14320 ve 14275.

DİRENÇ 1 / 14525    DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 1 / 14320    DESTEK 2 / 14275

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 1940  DİRENÇ 2 / 1955
DESTEK 1 / 1700  DESTEK 2 / 1540

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1791-1919, son işlem fiyatı 1913. Direnç seviyeleri  1940 ve
1955, 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.


