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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (4 – 8 Mayıs 2015)
Geçen hafta ABD’de düşük gelen büyüme verisinin ardından FOMC Para Politikası Toplantısı sonucunda da beklendiği üzere FED
faiz değişikliğine gitmedi ve Büyüme konusunda olumsuz hava şartları sebep gösterildi. FED ayrıca istihdam piyasasındaki toparlanmanın bir miktar sekteye uğradığını bildirinin metninde belirtirken, ayrıca hane halkı harcamalarında ve iş dünyası yatırımlarında azalma olduğuna dikkat çekildi. Kısacası FED faiz artırımı konusunda önceki toplantılarda olduğu kadar hevesli davranmadı,
piyasa genelinde analistlerin de Haziran toplantısındansa Eylül toplantısında faiz artırımı geleceğine dair beklentileri artıyor.
FOMC toplantısı tabi ki de altın fiyatı üzerinde oldukça etkili idi. Dolar Endeksi’ndeki düşüş ile 1215’e kadar yükselen altın, Cuma
günü 1170 seviyesine kadar geri çekilme gösterdi ancak Pazartesi sabahı itibariyle tekrar 1180’li seviyelerin üzerinde fiyatlanıyor.
Altın geçen hafta haftayı 1180 dolar seviyesinden açtı ve 1178 dolar seviyesinden %0.17 haftalık kayıp ile kapattı.
Geçtiğimiz hafta ABD’de takip edilen önemli verilere bakacak olursak; ABD 1. Çeyrek Öncü Büyüme verisi, Hizmetler PMI, S&P/CS
Bileşik Konut Fiyat Endeksi ve ISM İmalat Endeksi ile Üretim PMI ve ISM İmalat PMI verileri listelenebilir.
ABD’de 1. Çeyrek büyüme öncü verisi %1 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında %0.2 seviyesinde açıklandı ve Dolar Endeksi’nde düşüşe sebep oldu. FOMC toplantısı öncesinde açıklanan bu veri Dolar Endeksi’ni aşağı yönlü sert yönlü baskılamıştı zaten.
Hafta başında ABD’den gelen Hizmetler PMI 59.5 seviyesindeki beklentinin altında 57.8 seviyesinde açıklanan, Üretim PMI ise
beklenti paralelinde 54.1 seviyesinde açıklandı. Cuma günü açıklanan ISM İmalat PMI ise 52 beklentisinin altında 51.5 seviyesinde
açıklandı.
Konut verilerine bakacak olursak, konut verilerinde karışık görünüm devam ediyor. Önceki hafta ABD’de Mevcut Konut Satışları %
3’lük artış beklentisine karşılık %6.1 artış göstererek 5.19 milyon seviyesinde açıklanmıştı. Yeni Konut Satışları ise 513 Binlik beklentinin altında 481 bin olarak gerçekleşmişti. Geçen hafta ise S&P/CS Bileşik Konut Fiyat Endeksi %4.7 artış beklentisinin üzerinde %5 artış gösterdi.
İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 290K olan piyasa beklentisinin altında 262K olarak açıklanırken, Kişisel Gider %0,4
artış, Kişisel Gelir ise %0,2 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında %0,0 olarak açıklandı. CB Tüketici Güveni ise 102.5 beklentisinin altında 95.2 seviyesinde açıklandı.
Bu haftanın ekonomik veri takvimine bakacak olursak, ABD’de Fabrika Siparişleri, Markit PMI, ISM İmal Olmayan Endeks verileri
beklenecek. Ayrıca ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve İşsizlik Oranı ile Katılım Oranı verileri gibi
önemli istihdam piyasası verileri ABD ekonomisinin sağlığına ve FED’in para politikalarına dair ipucu oluşturabilir.

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:

Yükselen kanal ara bandı 1182’nin üzerinde fiyatlanan altında yukarı yönlü hareketlerde 1205 ve 1225’teki fibo seviyeleri ile
düşen kanal ara bandı 1,231 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
1,182’nin altına sarkılması durumunda alt bant 1,150 seviyesi destek olarak takip edilebilir.
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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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

