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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2 - 6 Şubat)
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FOMC toplantısı Dolar tarafında değerlenmeye ve Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü harekete sebep
olarak altın fiyatlarında sene başından beri küresel ekonomik riskler ve küresel büyüme görünümündeki bozukluğun güvenli liman arayışını arttırması ile kaydedilen değer kazanımlarını sildi. ECB toplantısında gelen genişleme paketi, İsviçre Merkez Bankası’nın para politikası hareketi ve Yunanistan’daki seçimler ile 1307 seviyesine kadar yükselen altın fiyatları FOMC toplantısının ardından 1280lerin altına kadar geri çekilme gösterdi.
Altın geçtiğimiz haftayı USD 1,294 seviyesinden açtı, hafta içerisinde en yüksek USD 1,299 ve en düşük USD 1,252 seviyelerini
test etti ve %0.85 kayıp ile USD 1,283 seviyesinden kapattı.

Aslında FED’den beklenenin dışında herhangi bir açıklama gelmedi. FED üyeleri faiz artırımı konusunda sabırlı olunmalı ifadesini
yinelerken enflasyonda %2 hedefine kademeli bir şekilde yaklaşılacağını belirtti. Enflasyon görünümünün enerji fiyatlarından kaynaklı olarak düşük seyrettiği belirtilirken istihdam piyasasının sağlam bir şekilde büyüdüğünün altı çizildi. FED ayrıca enerji fiyatlarındaki düşüklüğün hane halkının satın alma gücünü artırdığına dikkat çekerken, bunun dışında küresel gelişmelerin dikkatle
izlendiğine dikkat çektiler. Önceki FOMC toplantılarında küresel etmenlere pek de fazla yer ayırmayan FED’in ECB’den gelen geniş
kapsamlı genişleme paketine refere edip etmedikleri merak konusu. ECB yeni varlık alım programının aylık 60 milyar Euro varlık
alımı ile yapılmasına karar vermişti. ECB varlık alımlarına 2015 Mart ayında başlayacak ve 2016 yılı Eylül sonuna kadar devam edecek. Yeni varlık alım programının içinde varlığa dayalı menkul kıymet ve teminatlı tahvil alımı yer alıyorken, hükümet ve ajans tahvillerinin de alınacağı programda ‘’yatırım yapılabilir’’ notu seviyesindeki tahvillerin alımları gerçekleşecek.
Piyasada hakim beklenti Haziran’daki FED toplantısında faiz artırımının gerçekleşebilme ihtimalinin olduğu yönünde; ancak faiz
artırımının mevcut piyasa dinamikleri içerisinde daha geç bir tarihe ertelenebileceği yönünde görüşler de mevcut. Morgan Stanley ABD’de faiz artırımı beklentisini Ocak 2016’dan Mart 2016 tarihine ötelediğini açıkladı. ABD ekonomisindeki sağlıklı görünüme
rağmen, büyümeyi yavaşlatabilecek dış etkenler ötelemenin sebebi olarak belirtildi.
Genişlemeci para politikalarının küresel çapta devam ediyor olması FED’den beklenen faiz artırımının da bir miktar öteleneceği
beklentileri ile birleşince altını kısa-orta vadede yukarı yönlü baskılayabilir. Ancak FED’den sonraki toplantılarda gelebilecek faiz
artırımı yanlı söylemler veya ABD enflasyon görünümünde toparlanma, ki petrol fiyatlarında dönüş gerçekleştiğinde etkisi enflasyon görünümü üzerinde hızlı olacaktır, altını uzun vadede aşağı yönlü baskılayacaktır.
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Geçtiğimiz hafta Uluslararası Para Fonu’nun yayınladığı verilere göre dünya genelinde Merkez Bankaları rezervlerine altın ekliyor.
Dünya Altın Konseyi de Kasım ayında yayınladığı raporunda 2014 senesinde gerçekleşen toplam alımların 400-500 ton civarı olduğunu tahmin etmiş, önümüzdeki yıl, yani 2015 senesinde de alımların devam edebileceğini öngörmüştü.
IMF’ye göre dünyada dokuzuncu büyük altın rezervlerine sahip olan Hollanda 1998 senesinden beri ilk defa altın aldı ve altın rezervlerini genişletti. Hollanda’nın 2008 senesinden beri 19.7 milyon ons seviyesinde olan altın rezervleri Aralık ayında 20 milyon
onsa (622 metrik ton) ulaştı. Ancak Hollanda Merkez Bankası verilere itiraz ederek altın rezervlerine ekleme yapmadıklarını ve
19.691 milyon ons seviyesinde olan altın rezervlerini genişletmediklerini bildirdi.
Rusya ise Ruble’deki %50’ye varan değer kaybına karşılık uluslararası rezervlerini kullanmak zorunda kalmış olsa da son dokuz
aydır altın alarak 2005’ten beri toplam altın rezervlerini üç katına çıkarmış oldu. IMF verilerine göre Rusya dünyanın beşinci büyük
altın rezervlerinin sahibi ve Aralık ayında toplam 38.8 milyon onsluk rezervlere sahip idi. Bu rakam son 20 yılın en yüksek seviyesinde kaydedilmiş oldu.
Grafik 1: Rusya Altın Rezervleri

Grafik 2: Hollanda Altın Rezervleri

Goldman Sachs’e göre ise Çin dışında Merkez Bankaları altın alımına devam edecek ancak toplam miktar yatay seyredecek. Özellikle Rusya’nın alımlarında beklenen azalma aşağı yönlü risk oluşturabilir. Goldman Sachs ayrıca geçtiğimiz hafta altın fiyatlarına
dair tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Kurum 2015 ve 2016 senesi için 1200 dolar seviyesinde olan tahminlerini sırasıyla 1089
ve 1050 seviyelerine revize etti.

Güçlü dolar ve ABD’de olumlu görünüm ile faiz artırımı beklentisi güvenli liman arayışını azaltarak altın talebini de aşağı yönlü
baskılayabilir.
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Veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta ABD’de dördüncü çeyrek büyüme ve FOMC toplantısı sonuçları önemli gündem
maddeleri idi. Büyüme verisi piyasa beklentilerinin altında %2.6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi ise %3 seviyesinde idi. Dolar
Endeksinde verinin ardından sert hareketlenme görülmedi.
ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri beklentiler altında kaldı. Dayanıklı Malların Siparişleri %0.5’lik artış beklentisine karşılık %3.4
düşüş gösterdi. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri ise %0.6’lık artış beklentisine karşılık %0.8 düşüş gösterdi. Bu veri ise Dolar
Endeksi’nde olumsuz algılandı.
Tüketici Şartları beklentiler üzerinde 102.9 olarak gerçekleşti. Chicago PMI 57.5’lik beklentinin üzerinde 59.4, Michigan Hassasiyeti ise beklenti paralelinde 98.1 olarak gerçekleşti.
Düzelme görülmesi beklenen konut sektörü verileri karışık idi. S&P/CS HPI Karma-20 beklentiler dahilinde %4.3 artış gösterirken,
Yeni Ev Satışları ise 450 binlik beklentinin üzerinde 481 bin olarak açıklandı. Beklemedeki Ev Satışları ise %0.52’lik artış beklentisine karşılık %3.7 düşüş gösterdi ve olumsuz kaydedildi.
İstihdam Talepleri ise 300 binlik beklentinin altında 265 bin olarak açıklandı ve olumlu kaydedildi.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak oldukça dolu bir takvim bizi bekliyor. ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi,
Üretim PMI, ISM İmalat Endeksi, Fabrika Siparişleri, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Tarım Dışı İstihdam Değişimi ile İşsizlik
Oranı ve Markit Bileşik PMI ile Hizmetler PMI verileri açıklanacak. Çin’de HSBC PMI ve HSBC Hizmet PMI, Japonya’da İmalat PMI,
Euro Bölgesi’nde İmalat PMI, Hizmetler PMI ve Perakende Satışlar verileri açıklanacak.

Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:

Tarih
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
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04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
04.02.2015
06.02.2015
06.02.2015

Veri
Japonya İmalat PMI (Oca)
Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca)
Euro Bölgesi İmalat PMI (Oca)
ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Ara)
ABD Üretim PMI (Oca)
ABD ISM İmalat İndeksi (Oca)
ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara)
Çin HSBC Hizmet PMI'si (Oca)
Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca)
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Oca)
Euro Bölgesi Perakende Satış (Aylık) (Ara)
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Oca)
ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca)
ABD Hizmetler PMI (Oca)
ABD ISM İmal Olmayan İndeks (Oca)
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Oca)
ABD İşsizlik Oranı (Oca)

Önem Seviyesi
Düşük
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
Yüksek

Beklenti

Önceki
52.1
49.8
51.1

%0.1
55.5

215 Bin

57.2
230 Bin
%5.6

53.7
55.5
%-0.7
53.4
52.2
52.3
%0.6
241 Bin
54.2
54.0
56.2
252 Bin
%5.6
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Sonuç olarak;
Bu hafta FOMC sonrasında kaydedilen kayıplar tepki ile karşılaşarak bir miktar yukarı yönlü harekete sebep olabilir. Ancak istihdam
piyasasına dair önemli verilerin açıklanacağı bu haftada Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve İşsizlik Oranı verileri dikkatle takip edilmeli.
Beklentiler üzerinde gelebilecek Tarım Dışı verisi Dolar Endeksi’ni güçlendirerek altında aşağı yönlü baskı yaratabilir.
Yunanistan’daki yeni yönetimin Avrupa liderleri ile görüşmeleri devam ederken, geçtiğimiz haftalarda oluşan istikrarsızlık ortamının yarattığı güvenli liman arayışındaki artışı bir miktar azaltarak FOMC sonrasının da çizdiği olumlu görüntü ile altında yukarı yönlü baskıyı
limitlemesi beklenebilir. Kısacası sene başında art arda oluşan ve güvenli liman arayışını arttıran riskler sebebiyle sert yukarı yönlü hareketler yapan altın fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü baskının artmasını bekleyebiliriz.
ABD’deki toparlanmaya rağmen küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük genel anlamda emtia piyasasını baskı altına alıyor. Öte yandan düşük seyre devam eden petrol fiyatları enflasyonu aşağı yönlü baskılayarak FED’in faiz artırımı konusunda işini zorlaştırıyor. Son
toplantıda faiz artırımı konusunda söylemler tekrarlanmış olsa da zamanlamayı verilere bağlamaya devam ediyoruz, ve enflasyon takip
edilen en önemli veri setlerinden.

Genel anlamda değerlendirildiğinde, küresel riskler güvenli liman arayışını arttırarak ve fiziksel talepte Çin ve Hindistan bazlı artış beklentileri arz-talep dengelerini etkileyerek kısa vadede altını değerlenmeye itebilir. Ancak uzun vadede FED’in varlık alım programını sonlandırması ile faiz artırımı beklentileri sebebi ile Amerikan dolarının daha da değer kazanmasına ve Dolar Endeksi’ndeki yukarı yönlü hareketle paralel olarak altının değer kaybetmesini bekleyebiliriz.
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Altın Teknik Görünüm:

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin devamında 1266 Fibonacci seviyesinin altında 1263 ve 1250 seviyeleri takip edilebilir. Hareketin devamında ise 1240 seviyesi destek oluşturabilir. Günlük grafikte görülen yukarı yönlü kanalın alt bandı 1188 seviyesinde.
Yukarı yönlü hareket oluşması durumunda ise eski tepe seviyesi 1307 ve yükselen kanalın üst bandı 1313 seviyesi üzerinde 1338
seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Grafik 1: Altın Teknik Görünüm:
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Dolar Endeksi Teknik Görünüm:

Dolar Endeksinde bu hafta 95,000 seviyesi üzerinde 95,480 ara direnci, daha yukarıda ise 95,700 ve 96,590 seviyeleri direnç
oluşturabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 94,700 altında 94,350 ve trendin alt bandı 93,460 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Grafik 1: Dolar Endeksi Teknik Görünüm:
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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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