17 Mart 2015

Altın Gün İçi Analizi
Beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunun ardından düşen kanalın ara bandının altına yerleşen altın fiyatlarında saatlik
grafikte incelendiğinde kısa vadede 1,150-1,164 bandında sıkışma görülüyor.
Yarın sonuçlanacak olan FOMC toplantısı öncesinde ve toplantı sonuçlarında faiz artırıma dair gelebilecek söylemler altında volatiliteyi arttırarak sert hareketlere neden olabilir.
Faiz artırımına dair söylemlerin çeşitli olduğu piyasada ABD ekonomisinin istihdam piyasasındaki güçlü toparlanmanın diğer sektörlerde tam olarak izlenemediği görülüyor.
Dün açıklanan Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi verileri beklentileri karşılayamazken, bugün açıklanacak olan Konut Sektörü verileri için beklenti geçtiğimiz aya göre düşük.
ABD’de bugün TSİ 14:30’da Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları verileri açıklanacak.
Teknik olarak incelendiğinde; altında aşağı yönlü hareketin devamında dünkü dip seviyesi 1,150’nin altında 1,147’deki eski dip
seviyesi ve 1145’teki düzeltme seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,157 ve 1,161 seviyelerindeki düzeltme seviyelerinin üzerinde 1,164’teki aşağı yönlü kanalın ara bandı direnç seviyesi olarak öne çıkabilir.
Teknik Görünüm:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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