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AKŞAM PİYASA NOTLARI

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mayıs'ta pandemiden bu yana en düşük istihdam artışını kaydetti.
Nisan ayı verisi de aşağı yönlü revize edildi.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşına başvuruların sayısı 200 bine geriledi. Başvurular böylece tarihi düşük
seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi, Nisan'da bir önceki aya oranla yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına
kıyasla yüzde 37,2 yükseldi. Böylelikle Euro Bölgesi'nde yıllık üretici enflasyonunda yeni rekor kaydedilmiş
oldu.
Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan petrol ithalatını kismi olarak yasaklama kararını onayladı. AB, ayrıca Rus
Sberbank'ı da yaptırım listesine aldı.
Ukrayna Merkez Bankası çift haneli enflasyonla mücadele için politika faizini 4 ay sonra ilk kez artırarak
yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarttı.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, parlamentoda Rusya'ya uygulanan
yaptırımların Rus ekonomisine ciddi zarar verdiğini ve etkilerinin zamanla artarak hissedileceğini kaydetti.
JP Morgan Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2022 yılı için büyüme tahminini yükselttiğini
açıkladı. Kurumun Türkiye raporunda güçlü özel tüketimin ilk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyümede etkili
olduğu belirtildi. Raporda büyümede ivme kaybı beklentisine rağmen bu yıl için büyüme tahmini yüzde
3.2'den yüzde 3.7'ye yükseltildi. 2023 tahmini ise güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya
düşürüldü.
Yurt dışı yerleşikler Türk varlıklarında satışa devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
verilerine göre 27 Mayıs haftasında yabancı yatırımcı hisse tarafında 41 milyon dolarlık, tahvil tarafında
ise 55 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yıl başından bu yana çıkış 4,3 milyar dolara ulaştı.
TCMB'nin rezervlerinde geçen hafta toparlanma görüldü. Brüt rezervler 100,3 milyar dolardan 102,9
milyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 12,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler de eksi 52,4
milyar dolar oldu.
27 Mayıs haftasında yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 204 milyon dolar artışla 214,7 milyar dolara
yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında ise mevduatların 1 milyar dolar azaldığı görüldü. Bu veri setine
göre döviz mevduatı gerçek kişilerde 751 milyon dolar, tüzel kişilerde 262 milyon dolar azaldı.

Avrupa borsalarında iki günlük kayıpların ardından yön tekrar yukarı döndü. İngiltere bugün kapalı. DAX
yukarı ve 14450, CAC 40 yukarı ve 6496.
ABD'de karışık ve sınırlı hareketler yaşanıyor. Dow Jones aşağı ve 32729, S&P 500 yukarı ve 4101,
Nasdaq yukarı ve 12615.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1844-1868 olurken son işlem fiyatı 1868. Direnç seviyeleri 1870 ve
1875, destek seviyeleri 1850 ve 1840.
DİRENÇ 1 / 1870
DESTEK 1 / 1850

DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 2 / 1840

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,76-22,26 olurken, son işlem fiyatı 22,26. Direnç seviyeleri 22,45
ve 22,60, destek seviyeleri 22,15 ve 22,00.
DİRENÇ 1 / 22,45 DİRENÇ 2 / 22,60
DESTEK 1 / 22,15 DESTEK 2 / 22,00

DAX
Endeksin bugün işlem aralığı 14323-14474 olurken, son seviyesi 14450. Direnç seviyeleri 14480
ve 14800, destek seviyeleri 14320 ve 14295.
DİRENÇ 1 / 14480
DESTEK 1 / 14320

DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 2 / 14295

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 1780-1842, son işlem fiyatı 1808. Direnç seviyeleri 1935 ve
2000, destek seviyeleri 1700 ve 1540.
DİRENÇ 1 / 1935 DİRENÇ 2 / 2000
DESTEK 1 / 1700 DESTEK 2 / 1540

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

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.

