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ABD’de TARIM DIŞI İSTİHDAM ve İŞSİZLİK ORANI açıklandı.
Veriler , piyasanın ve kurumun beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Tarım Dışı İstihdam verisi 210 binlik beklentinin üzerinde 288 bin olarak açıklandı. Bir önceki ayın verisi ise 192 binden 203 bine revize edildi. İşsizlik
oranı ise %6.6’lık beklentinin altında %6.3 olarak gerçekleşti.
Veri açıklandıktan sonra piyasalarda volatilite arttı ve aşağıdaki düşükler görüldü:
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi ; 2.69
Altın ; 1274$
USDJPY ; 103,01
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Buradan sonra yapılması gereken şey, kapanış fiyatlarının izlenmesi ve özellikle Ounce/USD ‘de 1280$’ın
altında bir kapanış, önümüzdeki hafta yeni düşükleri test ettirebilir. Ancak, Rusya-Ukrayna gerginliği piyasalarda altına destek veren tek unsur olarak gözükmekte.
İstihdam’da beklenilenden çok daha iyi gelen veri, gerek varlık alımlarının azaltılmasının hızı gerekse olası
faiz politikalarında Amerika Merkez Bankası (FED) , üzerinde baskıyı arttıran bir gelişme olduğundan ABD
10 Yıllık Tahvil Faizlerinde yükselişi ( fiyatlardaki düşüşü) hızlandırabilir.
Uzun zamandır cazip gördüğümüz “carry trade”ler de bu veri sonrası USDJPY long pozisyonlarını en az
GBPJPY long pozisyonları kadar öne çıkabilir.
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