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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (23-27 Mart 2015)
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısında FED yetkilileri faiz artırımına dair kullandıkları sabırlı ifadesini kaldırma-

sının ardından Dolar Endeksi’nde sert geri çekilme, altın fiyatında ise sert yükseliş görüldü. Altın haftayı %2.07 kazanç ile kapattı.

Ancak FED Nisan’daki toplantıda faiz artırımına gidilmesinin olası olmadığı yönünde bir söylem kullandı ve FED’in
sene sonu faiz beklentisini 1,125’ten 0,625’e indirmesiyle Haziran toplantısında faiz artırımına yeşil ışık yakmış olsa
da Dolar’ın değer kaybettiği görüldü.

Faiz artırımının zamanlamasına dair ise üyelerin enflasyon ve tam istihdam hedeflerine istenen hızda erişilmekte
olduğu konusunda ‘oldukça kendilerinden emin’ oldukları zaman gösterildi. FOMC üyeleri istihdam piyasasında toparlanmanın devam ettiğini ancak konut sektöründe toparlanmanın istenenden yavaş devam ettiğini belirttiler. Ayrıca ihracat artış hızında yavaşlama olduğundan ve enflasyon görünümünde henüz istenen noktaya gelinemediğinden bahsettiler. Faiz artırımının gerçekleşebilmesi için %2 enflasyon hedefinin ve tam istihdam hedefinin takip edilmeye devam edileceğinin altı çizildi. Kısacası FED makroekonomik verileri takip etmeye devam edecek.

FOMC ayrıca sene sonu büyüme beklentisini %2.6-3 aralığından %2.3-2.7 aralığına indirdi. İşsizlik Oranı için ise beklenti %5.2-5.3 aralığından %5-%5.2 aralığına çekildi. PCE Enflasyon için ise beklenti %1.5-1.8 aralığından %1.3-1.4
aralığına indirildi.

Geçtiğimiz hafta ABD verileri ise genel anlamda olumsuz idi. Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Konut Sektörü verileri ve Philadelphia
FED İmalat Endeksi beklentilerin altında gerçekleşti. Kısacası ABD ekonomisinde toparlanma sürüyor ancak en gözle görülür toparlanma istihdam piyasasında olmasına rağmen genel anlamda ekonomik verilerin inişli çıkışlı olduğu görülüyor. Dış etkenlerle
birleştiğinde FED’in faiz artırımına dair sabırlı davranma arzusunun nedenleri aşikar.

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.

Altın Teknik Görünüm:

Günlük grafikte incelendiğinde aşağı yönlü kanal içerisinde 22 Ocak tarihinde başlayan düşüşün 1,181 seviyesindeki Fibonacci
seviyesin altında fiyatlanan altında yukarı yönlü hareketler ile bu seviye üzerinde kalıcı olunması durumunda 1,205’teki Fibonacci seviyesi direnç seviyesi olarak öne çıkabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,168’deki düzeltme seviyesi ve FOMC öncesi görülen dip seviyesi 1,143 seviyeleri destek oluşturabilir.

Grafik 1: Altın Teknik Görünüm:
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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