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ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 390 bin artarak tahminleri aştı, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde
3.6'da kaldı.
Bank of America bu sene için Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz artış beklentilerini revize etti.
Banka ECB'den Temmuz ve Eylül'de 50'şer baz puanlık, Ekim ve Aralık'ta da 25'er baz puanlık faiz artışı
bekliyor.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Nisan ayına ilişkin perakende
satış verilerine göre, hem AB'de hem de Euro Bölgesi'nde satışlar yüzde 1,3 azaldı.
Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında ekonomik aktivite güçlü gerçekleşti ancak yaşam maliyetlerindeki artış,
tedarik zinciri sıkıntıları ve Ukrayna'daki savaş gibi faktörler nedeniyle yavaşladı. S&P Global verilerine
göre Euro Bölgesi'nde Bileşik PMI Nisan'daki 55.8 seviyesinden 54.8'e geriledi. Böylelikle 15. ayda da
büyüme devam etti. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması büyümeye işaret ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan Küresel Gıda Fiyat Endeksi
Mayıs ayında sınırlı oranda geriledi.
Terra’da yaşanan çöküşle beraber kripto para birimlerinin küresel ekonominin odağına oturmasının
ardından Japonya sabitkoinler etrafında yasal bir çerçeve getiren ilk büyük ekonomilerden biri oldu.
Japonya parlamentosu, sabitkoinlerin yasal statüsüne netlik kazandıran bir tasarıyı onayladı. Yeni yasaya
göre sabitkoinler yen veya başka bir ulusal para ile ilişkilendirilecek ve sahiplerine bunları nominal
değerde kullanma hakkını garanti edecek.
ABD’li savcılara göre, Terra'nın (LUNA) CEO'su Do Kwon'un hapse girme ihtimali çok düşük.
Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin'i benimseme yolculuğunda bir sonraki adım olarak, ülkedeki doğal
kaynakları tokenleştirmeyi planlıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna
göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz
pozisyonu açığı Mart 2022 döneminde 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı 5
milyar 466 milyon dolar azalmış oldu.
Türkiye'de bankacılık sektörünün Nisan ayında kârı yıllık yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL oldu.

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde satışlar hakim. İngiltere bugün de kapalı. DAX aşağı
ve 14477, CAC 40 aşağı ve 6488.
ABD'de de bugün yön aşağı. Dow Jones aşağı ve 33054, S&P 500 aşağı ve 4127, Nasdaq aşağı ve
12640.

XAU/USD
Altın’ın bugün işlem aralığı 1856-1874 olurken son işlem fiyatı 1860. Direnç seviyeleri 1870 ve
1875, destek seviyeleri 1850 ve 1841.
DİRENÇ 1 / 1870
DESTEK 1 / 1850

DİRENÇ 2 / 1875
DESTEK 2 / 1840

XAG/USD
Gümüş’ün bugün işlem aralığı 22,08-22,48 olurken, son işlem fiyatı 22,10. 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 14460-14641 olurken, son seviyesi 14477. Direnç seviyeleri 14600
ve 14800, destek seviyeleri 14465 ve 14320.
DİRENÇ 1 / 14600
DESTEK 1 / 14465

DİRENÇ 2 / 14800
DESTEK 2 / 14320

ETHEREUM
Ethereum’un bugün işlem aralığı 1734-1850, son işlem fiyatı 1759. Direnç seviyeleri 1845 ve
1925, destek seviyeleri 1700 ve 1540.
DİRENÇ 1 / 1845 DİRENÇ 2 / 1925
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.

