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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (13—17 Nisan 2015)
Geçtiğimiz hafta altında volatilite yüksekti. Sebebi ABD’de veri takvimi açısından oldukça sakin bir hafta geçirilmiş olmasına rağmen, faiz artırımına dair görüş ayrılıklarının FOMC tutanaklarında açıkça görülmesi ve de Dolar Endeksi’ndeki ralli idi. Altın haftayı
1202 dolar seviyesinden açtı ve 1207 dolar seviyesinden %0.42 haftalık kazanç ile kapattı.
Beklentilerin oldukça altında gelerek piyasada şok etkisi yaratan Tarım Dışı verisinin etkisini içermeyen FOMC tutanaklarında FED
üyelerinin bir kısmı bu sene içerisinde faiz artırımı yönünde görüş bildirirken, bir kısmı ise faiz artırımı için acele edilmemesi yönünde düşüncelerini tekrarlardılar. Ancak görüş ayrılıklarını bu kadar belirgin görüldüğü ilk tutanaklar olarak görülen FOMC tutanakları Dolar Endeksi’nde hafta boyunca süren rallinin etkisi ile altında oluşan aşağı yönlü baskıyı pekiştirdi ve altın 1,192’lere
kadar geri çekilme kaydetti.
FOMC tutanaklarında Haziran ayında faiz artırımı yapılıp yapılmaması yönündeki için fikir ayrılıkları oluşmasının başlıca sebebi
olarak güçlü dolar ve düşük petrol gösterildi. FOMC üyelerinin çoğunluğu ekonomik veri ve görünümün Haziran'da normalleşmeye başlanılmasına izin verebileceğini düşünürken; faiz artırımının Haziran ayından sonraya ertelenmesi gerektiğini ifade eden
kesim ise güçlü doların özellikle dış ticaret üzerine etkisi ve düşük petrol fiyatlarından ötürü bir ertelenmenin uygun olacağını
belirtti. 2 FED Üyesi ise ABD ekonomisinin 2016 yılına kadar sıkılaşmaya hazır olmayacağı yönündeki görüşlerini dile getirdi. Üyeler ayrıca faiz artırımının zamanlamasının ekonomik dataya göre belli olacağını bu toplantıda da önceki toplantılarda olduğu gibi
yinelediler.
Geçtiğimiz haftanın ABD takvimine bakacak olursak, ABD’de Markit PMI bir önceki ayın 58.5 rakamının üzerinde 59.2 seviyesinde
açıklandı. Hizmetler PMI ise 58.6 beklentisinin üstünde 59.2 seviyesinde açıklandı. ISM İmalat Olmayan Endeks ise 56.5 beklentisinde açıklandı. Haftalık istihdam verilerine bakacak olursak, İşsizlik Haklarından yararlanma Başvuruları 285 bin olan piyasa beklentisinin altında 281 bin seviyesinde açıklandı. Beklenti 283 bin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Kısacası piyasada faiz artırımına ne zaman başlanacağı ile ilgili soru işaretleri artıyor ancak bu durum Dolardaki ralliyi durduramıyor. Ancak faiz artırımı Haziran’da gerçekleşse de gerçekleşmese de, Yellen daha önceden FED faiz artırsa bile piyasadan parayı
çekmeye ne zaman başlayacağının faiz artırımı sonrasında takip edilecek en önemli konu olduğunu belirtmişti.

Bu hafta beklenen veriler, ABD’de TÜFE, Perakende Satışlar, Sanayi ve İmalat Üretimi ile haftalık istihdam piyasası verileri.

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:

1,205’teki fibo seviyesinde fiyatlanan altında bu seviyenin üzerinde tutunulması durumunda 2013’ten gelen kanal ara bandı
1236 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
Aşağıda ise Kasım’dan beri takip edilen düşen kanalın ara bandı 1181 seviyesi ve alt bant 1148 seviyeleri destek seviyesi olarak
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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