9 Şubat 2015

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (9 - 13 Şubat 2015)
Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını etkileyen faktörler ABD’deki istihdam raporu, Euro Bölgesi ülkeleri ve Yunanistan arasındaki borç
görüşmelerinin ve Bölge’deki belirsizliğin devam ediyor olmasının, ve ayrıca Çin Merkez Bankası’nın ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla piyasada likiditeyi arttırma çabalarının güvenli liman arayışını arttırması idi. Yön arayışı içerisindeki altın fiyatları
güvenli liman arayışında artışla yukarı yönelen fiyatlar tepki hareketleri ile karşılaştı. İstihdam raporu ardından ise altında sert
aşağı yönlü baskı oluştu ve haftanın en düşük seviyesi test edildi.
Haftaya düşüşle başlayan ve USD 1,255 seviyesine kadar gerileyen altın fiyatlarında sonrasında yukarı yönlü tepki hareketi ile
USD 1,285 seviyesi test edildi ve altın üç haftalık çıkışın ardından ikinci haftalık düşüşünü kaydetti. Altın geçtiğimiz haftayı USD
1,283 seviyesinden açtı, hafta içerisinde en yüksek USD 1,285 ve en düşük USD 1,228 seviyelerini test etti ve %3.90 kayıp ile USD
1,233 seviyesinden kapattı.
Uzun vadede altında aşağı yönlü beklentinin sebebi FED’den sene içerisinde beklenen faiz artırımı. 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. Önceki haftalarda 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. Geçen hafta açıklanan ABD verileri genel anlamda
olumsuz idi. Ancak Cuma günü açıklanan istihdam raporu altında aşağı yönlü baskıyı sert şekilde arttırdı ve altın haftanın en düşük seviyesi USD 1,228’i test etti.
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 baskılayabilir.

Yunanistan ve Euro Bölgesi’nde Son Durum:
Yunanistan’ın borçları üzerine görüşmeler hafta boyunca sürdü. Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis ülkelerin borç yükünü düşürmenin Almanya için olumlu olacağını yönünde açıklamalar yaptıktan sonra Almanya Maliye Bakanı Schaeuble ile borçlar konusunda görüşmelerde bulundu. Almanya Başbakanı Merkel ise Yunanistan’a borçlar konusunda diğer Euro Bölgesi ülkeleri aralarında bir fark olmadığını yapılan görüşmenin ise borç takası konusunda olmadığının altını çizmişti. Ancak aksine Avrupa Merkez
Bankası ise Yunanistan’ın borçlarının silinmesinin reddedilmesinin ardından Yunan bonolarını teminat kapsamından çıkardığını
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açıkladı. Kısacası Yunanistan Merkez Bankası’nın borçlarının sorumluluğunu alması gerecek. Kararların ardından iki Yunan Bankası acil likidite desteği için Yunanistan Merkez Bankası’na başvuruda bulundu bile. Yunan Maliye Bakanlığı ise Avrupa Merkez Bankası’nın sert tepkisinin hem Euro Bölgesi ülkeleri hem de Yunanistan için faydalı olabilecek bir anlaşmaya varmayı zora soktuğu
yönünde açıklama yaptı. Yunanistan bankaları için Yunanistan Merkez Bankası’ndan alınacak likidite desteği Avrupa Merkez Bankası’na göre daha yüksek faiz oranları ile uygulanacağından finansal yükü arttırıyor.
Euro Bölgesi’nde Yunanistan kaynaklı sıkıntıların devam ediyor olması güvenli liman arayışını arttırabilecek faktörlerden. Altın fiyatlarında volatilite yaratabilen bu durum takip edilmeli.

Büyüme endişelerine Çin Merkez Bankası’ndan tepki:
Çin Merkez Bankası geçen hafta Çarşamba günü bir açıklama yaparak bankalar için zorunlu karşılık oranlarını 0.5 puan düşürme
kararı aldı. Politika adımının amacı likiditeyi arttırarak ekonomik büyümeyi desteklemek. Çin’de büyüme hedefi uzun süredir tartışma konusu. %7.5 seviyesinde bir büyüme hedefi olan Çin, 2014 üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde %7.3 büyüme kaydederek
hedefin altında büyüme kaydetti. Çin’de ayrıca düşüşte olan konut fiyatları da gayrimenkul sektöründe mortgage krizini benzer
bir risk oluşturuyor. Çin Merkez Bankası ayrıca bazı şehirlerdeki ticari bankaların ve kırsal kesim bankalarının zorunlu karşılıklarında 0.5 puanlık bir ek indirim daha yaptığını açıkladı. Bu indirimler Mayıs 2012’den beri sektör geneline uygulanan ilk indirim oldu.
S&P’nin bu hareketin ardından yaptığı açıklamalarda zorunlu karşılık oranlarındaki indirimlerin Çin’in bankacılık sektörü için olumlu olacağından bahsedildi. Fitch ise bu indirimin ekonomiye yılda 570 milyar Yuan’lık giriş getireceğini belirtti.
Grafik 1: Çin Bankaların Zorunlu Karşılık Oranları:
Çarşamba günü altın fiyatlarında iki günlük düşüşün ardından gelen tepki hareketi ile kazanç kaydedildiğini gördük. Günlük baza incelendiğinde USD 1,261 seviyesinden
açılan altın fiyatı USD 1,272 seviyesinde günün en yükseğini test ederek günü USD 1,269 seviyesinden kazançla
kapattı. Çin’deki uygulama güvenli liman arayışını tetikleyerek altında kazanca sebep olan faktörlerden olabilir.

2014 senesinde Merkez Bankalarının altın alımları bu sene de devam edebilir ancak sınırlı seviyede...
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. 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 etmişti.
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Veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta 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 açıklandı.
ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi %0.1’lik artış beklentisini karşılayamadı ve %0.0 seviyesinde açıklandı. Enflasyon ve çekirdek
enflasyon verilerinin oluşumunda baz alınan PCE ve PCE deflatörü verileri ABD’nin ekonomik görünümü için önemli ipuçları verebilir. ABD’de olumsuz veriler PCE ile sınırlı değildi. Fabrika Siparişleri de beklentiler üzerinde düşüş göstererek ekonomik aktivitede durgunluk belirtisi oluşturdu.
ABD’de ayrıca Markit PMI bir önceki aydan yüksek 54.4, Hizmetler PMI beklenti dahilinde 54.2 ve ISM İmal Olmayan Endeks ise
56.3 beklentisinin üzerinde 56.7 seviyesinde açıklandı.
ABD’de takip edilen önemli istihdam piyasası verileri ise karışık idi. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi 225 bin olan beklentinin altında 213 bin olarak gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi ise beklentiler üzerinde 257 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 237 bin seviyesinde idi. İşsizlik Oranı ise %5.6 beklenirken %5.7 seviyesinde
açıklandı. Bir önceki ay %0.2 düşüş gösteren Ortalama Saatlik Kazançlar ise %0.5 artış göstererek olumlu kaydedildi.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak geçtiğimiz haftaya göre relatif olarak sakin olacağını görüyoruz. ABD’de Perakende Satışlar ve Michigan Hassasiyeti, Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi ve Büyüme rakamı, Çin’de ise Enflasyon verileri açıklanacak.

Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:

Tarih
09.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
13.02.2015
13.02.2015

Veri
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni
Çin Çin CPI (Yıllık) (Oca)
Çin CPI (Aylık) (Oca)
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara)
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara)
ABD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) (Oca)
ABD Perakende Satış (Aylık) (Oca)
Euro Bölgesi GDP (çeyreklik) (4. Çeyrek)
Euro Bölgesi GDP (Yıllık) (4. Çeyrek)
ABD Michigan Hassasiyeti (Şub)

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

Beklenti

%0.2
%0.3

97.3

Önceki
0.9
%1.5
%0.3
%-0.4
%0.2
%-1.0
%-0.9
%0.2
%0.8
98.1
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Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta altında volatilite yüksek idi ve altın fiyatları yön arayışı içerisinde idi. ABD’den gelen verilerin bir kısmının olumsuz olduğu haftada istihdam piyasasına dair olumlu raporun ardından Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü hareket ve istihdamda toparlanmaya
dair güvenin pekiştiğini gördük.
Yunanistan’daki yeni yönetimin Avrupa liderleri ile görüşmeleri devam ederken, Avrupa Merkez Bankası’nın Yunan bonolarını teminat
kapsamından çıkarması Yunanistan bankaları adına olumsuz bir durum olarak kaydedildi. Bölge’de belirsizlik ve yeni yönetimin finansal sorunlara dair nasıl bir yaklaşım sergileyeceği konusunda beklentiler devam ediyor. Altın ise güvenli liman oluşu sebebiyle gelişmelerden etkilenebilir.
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 1220’deki Fibonacci seviyesi destek olarak takip edilebilir. Daha aşağıda ise
1199 seviyesi ve günlük grafikte yükselen kanalın alt bandı 1192 seviyesi destek oluşturabilir. Mart 2014’ten beri takip edilen
düşen trendin alt bandı ise 1140 seviyesinde.
Yukarı yönlü hareket oluşması durumunda ise 1240 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 200 günlük hareketli üssel
ortalama seviyesi 1252 direnç olarak takip edilebilir. Daha yukarıda ise 1260-1264 bandının aşılarak yukarıda kalıcı olunması durumunda ise kısa vadedeki yükselen trendin üst bandı 1317 seviyesinde.

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

Dolar Endeksinde bu hafta 95,678 seviyesi üzerinde 96,580 ve 97,023 seviyeleri direnç oluşturabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 93,620 seviyesinin altında 92,850 ve 92,430 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Grafik 1: Dolar Endeksi 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.”

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

