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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (6—10 Nisan 2015)
Geçtiğimiz hafta altın fiyatı için önemli bir hafta idi. Hem jeopolitik riskler hem de önemli ABD verilerinin açıklanmış olması altında
volatiliteyi arttırdı. Ayrıca haftanın son işlem gününde piyasaların Paskalya Bayramı sebebiyle kapalı olması altında bu sabah gapli
açılışa sebep oldu. Çünkü Cuma günü hem ABD’den önemli veriler açıklandı, hem de bu veriler piyasa beklentilerin oldukça altında idi. Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerginlik ile 1219 seviyesine kadar yükselen ve satışların artışı ile aşağı yönelen altında yukarı yönlü hareket geçtiğimiz hafta ABD verileri ile desteklendi.
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi 189 bin ile beklentilerin altında açıklandı. Tarım Dışı İstihdam Değişimi ise beklenti 225 Bin seviyesinde iken 126 Bin olarak açıklandı ve 2010 senesinden beri görülen en düşük rakam olarak kaydedildi. Tarım Dışı’nın Dolar
Endeksi üzerindeki etkisi sert idi. Endeks 96,394’e kadar geri çekildi ve piyasanın kapalı olması sebebiyle altın Pazartesi sabahı 12
dolarlık bir gap ile yukarıdan açtı. Altın geçtiğimiz hafta 1198 seviyesinden açtı ve %0.42 kazanç ile 1203 seviyesinden kapattı. Bu
hafta ise 1215 seviyesinden açarak Tarım Dışı’nın etkisini yansıttı. ABD’de İşsizlik Oranı ise bir önceki ayın %5.5 seviyesinde olan
verisi ile aynı seviyede açıklandı ve beklentileri de karşıladı.
ABD’de konut sektörü verilerine bakacak olursak, Beklemedeki Ev Satışları %0.4’lük artış beklentisine karşılık %3.1 artış gösterdi.
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %4.5 artış beklentisine karşılık %4.6 artış gösterdi.
Ekonomik aktiviteye dair öngörü oluşturan verilere bakacak olursak, ABD tarafında açıklanan Fabrika Siparişleri Şubat ayında %
0,2 artış kaydederken; Ocak ayında -0,2% olarak açıklanan veri %–0,7’ye revize edildi. Üretim PMI 55.3 seviyesindeki beklentinin
üzerinde 55.7 seviyesinde, ISM İmalat Endeksi ise 52.5 seviyesindeki beklentinin altında 51.5 seviyesinde açıklandı.
Kısacası faiz artırımı için en pozitif görünen piyasa istihdam piyasasındaki toparlanmaya işaret edilirken, beklenmedik şekilde
olumsuz gelen istihdam verileri piyasada şok etkisi yarattı. Faiz artırımına ne zaman başlanacağı ile ilgili soru işaretleri arttırıyor.
FED Başkanı Yellen önceki hafta yaptığı açıklamada bu sene faiz artırımının gerçekleştirileceğinin net sinyalini verdi ancak faiz
artırımının ölçülü olacağını açıkladı. Ancak, Yellen faiz artırım zamanına değil sıkılaştırmaya başlanılacağı zamana odaklanılması
gerektiğini vurguladı. Kısacası FED faiz artırsa bile piyasadan parayı çekmeye ne zaman başlayacağı faiz artırımı sonrasında takip
edilecek en önemli konu.

Bu hafta beklenen veriler, Markit PMI, ISM İmalat Olmayan Endeks ve haftalık istihdam piyasası verileri takip edilecek. Ayrıca Çarşamba günü FOMC toplantı tutanakları açıklanacak.

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:

1,180’deki fibo seviyesinden dönen altın fiyatında yukarı yönlü hareketin devamında önce 1225’teki fibo seviyesi ve ardından
düşen kanalın ara bandı 1,237 seviyesi takip edilebilir.
Aşağıda ise 1,180’deki destek ve Kasım’dan gelen yükselen kanalın alt bandı 1,147 seviyesi takip edilebilir.

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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