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Fed Başkanı Jerome Powell ile Oval Ofis'te ekonomideki son gelişmeleri değerlendirmek için bir araya
gelecek olan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmede faiz politikasına odaklanmaktan kaçınacağı ve merkez
bankasının bağımsızlığına vurgu yapacağı belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, Avrupa Birliği'nin kalıcı bir
ortak bütçe enstrümanı ortaya koyması ve üye ülkelerin mevcut borçlarını satın alabilecek bir fon
oluşturması gerektiğini söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, yaşanmakta olan enerji krizinin küresel ekonominin
1970'lerde yaşadığı petrol şokundan "çok daha büyük" olduğunu söyledi. Almanya'da yayınlanan Der
Spiegel'e konuşan Birol, arz sıkışıklığına bağlı olarak bu yaz Avrupa'da akaryakıt yetersizliği yaşanabileceği
uyarısında bulundu.
Euro Bölgesi'nde enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 8.1 ile yeni rekor kırdı. Enflasyon böylece 7 ay üst
üste rekor serisini sürdürdü.
ABD'de 20 kentte konut fiyatları 4. ayda da yükselişini sürdürdü. ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller konut
fiyat endeksi Mart ayında ulusal bazda yüzde 20.6 arttı. Bu, endeksin tutulmaya başlandığı 1987 yılından
beri en büyük artış oldu.
Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezi ve aynı sokakta bulunan banka iştiraki DWS'ye Almanya
federal polisi tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskının bankanın 'yeşil aklama olarak adlandırılan ve
çevresel sorumluluklarla ilgili yanlış bilgilendirme yapıldığı suçlamalarıyla ilgili olduğu iddia edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye
geleceğini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini yayımladı. Veriler Türkiye
ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,3 büyüdüğünü gösterdi. Böylelikle son 4 çeyreğin en düşük
yıllık büyüme rakamı kaydedildi. Büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkının tüketimden geldiği görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret
açığı yıllık yüzde 98,5 artarak 6.11 milyar dolar oldu. Nisan ayında ihracat yüzde 24,6, ithalat yüzde 35,0
arttı.
İSO 500 verileri Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinin özkaynak kârlılığının 2021 yılında yüzde 35,2
olduğunu gösterdi. Bu oran bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığının iki katından fazlasına işaret ediyor.

Avrupa borsaları bugün yönünü aşağı çevirdi, İngiltere yatay. DAX aşağı ve 14406, FTSE 100 yatay ve
7627, CAC 40 aşağı ve 6474.
ABD'de de işlemler kırmızı bölgede gerçekleşiyor. Dow Jones aşağı ve 32984, S&P 500 aşağı ve 4126,
Nasdaq aşağı ve 12564.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1842-1857 olurken son işlem fiyatı 1842. Direnç seviyeleri 1850 ve
1875, destek seviyeleri 1840 ve 1830.
DİRENÇ 1 / 1850
DESTEK 1 / 1840

DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 2 / 1830

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,47-21,99 olurken, son işlem fiyatı 21,77. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,15, destek seviyeleri 21,85 ve 21,40.
DİRENÇ 1 / 22,00 DİRENÇ 2 / 22,15
DESTEK 1 / 21,85 DESTEK 2 / 21,40

DAX
Endeksin bugün işlem aralığı 14373-14581 olurken, son seviyesi 14406. Direnç seviyeleri 14510
ve 14800, destek seviyeleri 14320 ve 14280.
DİRENÇ 1 / 14510
DESTEK 1 / 14320

DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 2 / 14280

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 1932-2013, son işlem fiyatı 1953. Direnç seviyeleri 1940 ve
1955, destek seviyeleri 1700 ve 1540.
DİRENÇ 1 / 1940 DİRENÇ 2 / 1955
DESTEK 1 / 1700 DESTEK 2 / 1540

• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.

EKONOMİK TAKVİM
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EKONOMİK TAKVİM

EKONOMİK TAKVİM

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.

