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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (16—20 Şubat 2015)
ABD’de beklentiler üzerinde ve olumlu kaydedilen Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından sert düşüş görülen altın fiyatları geçtiğimiz hafta oldukça yüksek volatilite sergiledi. Sene başında başlayan üç haftalık çıkışın ardından geçtiğimiz hafta üçüncü haftalık
kaybı kaydeden altın fiyatları haftayı 1233 seviyesinden açtı, hafta içerisinde en yüksek 1245 ve en düşük 1216 seviyelerini test
ederek haftayı 1229 seviyesinden %0.32 düşüşle kapattı.
Pazartesi günü önceki hafta yaşanan kaybın ardından gelen tepki hareketi ile bir miktar yükselen altın fiyatlarında 1243 seviyesi
test edilse de yükseliş kalıcı olmadı ve ardından iki günlük düşüş gerçekleşti. Altın kısacası ABD verilerinin ardından haftayı yön
arayışı içerisinde geçirdi. 1216 seviyesi ile Çarşamba günü haftanın en düşük seviyesi kaydedildikten sonra hafta boyuncu yukarı
yönlü baskı hakim oldu. Altın fiyatları İsveç Merkez Bankası’nın faiz düşürerek negatif faiz uygulamasına geçmesi ve UkraynaRusya arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumsuz sonuçlanacağı yönündeki spekülasyonlar ve Japonya Merkez Bankası’nın ek
gevşeme adımlarının enflasyon konusunda ters tepki yaratabileceği yönündeki açıklamaları ile global çapta jeopolitik risklerin
belirginleşmesi sebebiyle Perşembe günü sabah saatlerinde yükselerek 1232 seviyesini test etti. Rusya-Ukrayna arasında ateşkes
anlaşmasına varılmasının ardından güne 1220’li seviyelerde devam etti.
Altın’da jeopolitik riskler, ABD ekonomisi ve arz-talep dengeleri takip edilen faktörler. Euro Bölgesi’nde Yunanistan bazlı belirsizlik
ve geçtiğimiz hafta ateşkes anlaşmasına varılan Rusya-Ukrayna gerginlikleri altını etkileyen faktörler idi. Ayrıca geçtiğimiz hafta
Dünya Altın Konseyi 2014 senesi için arz-talep dengeleri üzerine raporunu yayınladı. Fiziksel talep ve merkez bankalarının altın
talebi üzerine de fikir veren bu rapor altında arz-talep dengelerinin gidişatı üzerine 2015 senesi için de öngörü oluşturabilir.
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. Son iki haftadır açıklanan ABD verileri istihdam raporu
dışında genel anlamda olumsuz idi. İstihdam piyasası FED’in faiz artırımı için takip ettiği önemli verilerden olsa da, takip edilen bir
diğer önemli veri de enflasyon. Önceki hafta ABD’de Çekirdek PCE Fiyat Listesi %0.1’lik artış beklentisini karşılayamamış ve %0.0
seviyesinde açıklanmıştı. Enflasyon ve çekirdek enflasyon verilerinin oluşumunda baz alınan PCE ve PCE deflatörü verileri ABD’nin
ekonomik görünümü için önemli ipuçları veriyor. ABD’de olumsuz veriler PCE ile sınırlı değildi. Fabrika Siparişleri de beklentiler
üzerinde düşüş göstererek ekonomik aktivitede durgunluk belirtisi oluşturdu. Ayrıca geçtiğimiz hafta Perakende Satışlar da beklentiler üzerinde düşüş gösterdi.
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Geçen hafta Merkez Bankalarından gelen açıklamalar ve politika hareketleri altın fiyatlarında volatilite oluşmasına sebep oldu.
Perşembe günü İsveç Merkez Bankası da genişlemeci para politikası uygulayan merkez bankalarına katıldı. İsveç Merkez Bankası
politika faizini %0’dan -%0,10’a çekerken 10 milyar İsveç Kronu tutarında tahvil alımı yapacağını duyurdu ve 2016’nın ikinci yarısına kadar faiz artırımını uygun bulmadığını belirtti. Japonya Merkez Bankası ise ek genişleme paketi uygulamayacağının sinyalini
verdi. Perşembe günü saatlerinde gelen açıklamaya göre BOJ ek genişleme paketi uygulamayacak. Gerekçe olarak ise uygulanacak ek genişleme paketinin enflasyonla mücadelede ters tepki yaratma ihtimali gösterildi. Açıklamanın ardından altın fiyatlarında
yukarı yönlü hareket görüldü.

Dünya Altın Konseyi 2014 Raporu:
Dünya altın Konseyi’nin 2014 senesi raporuna göre 2014 senesinde toplam altın talebi 3,923.7 ton olarak kaydedildi. Toplam
altın talebi önceki yıla göre %4 düşüş göstermiş oldu. 2014 dördüncü çeyreğinde ise altın talebi önceki yılın aynı dönemine göre
%6 artış göstererek 930 tondan 987.5 tona yükseldi.
Mücevher talebi ise önceki yıla göre %10 düşüş ile 2,152.9 ton olarak kaydedildi. Ancak mücevher talebi yine de son beş yılın
ortalamasının yaklaşık %5 üzerinde. 2014 senesinde özellikle Hindistan bazlı mücevher talebinden artış görüldü. Toplam talep
altın ithalatına karşı hükümet uygulamalarına rağmen önceki yıldan %8 artış ile 662.1 ton olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte
toplam talep düğün ve festival sezonunda artan satışlarla birlikte 2013 senesinin dördüncü çeyreğine göre 19 artış ile 179.1 ton
olarak gerçekleşmişti. Senenin ikinci yarısındaki toplam mücevher talebi ise Konsey’in kayıtlı verileri arasında en yüksek seviye, ve
2013 senesinin ikinci yarısına göre %37 yüksek seviyede. Çin’de ise mücevher talebinde düşüş görüldü. Çin’de 623.5 ton olarak
gerçekleşen toplam talep önceki yıla göre %33 düşük seviyede idi.
Merkez Bankalarının toplam altın alımları 477.2 ton olarak gerçekleşti. 2013 senesinde gerçekleşen 409 tonluk talepten %17 yüksek seviyede gerçekleşti. Rusya geçen yılın en çok altın satın alan Merkez Bankası idi, toplam 173 tonluk altın alımı yaptı. Rusya’nın
altın rezervleri 1200 ton olarak tahmin ediliyor, toplam rezervlerinin yaklaşık %12’si. Kazakistan ve Irak da 48 ton altın aldılar, ve
Irak bu alımlarla altın rezervlerini üç katına çıkarmış oldu. Merkez Bankalarının altın satımları ise geçtiğimiz sene sınırlı idi. Ukrayna 19 ton altın satarak en çok satışı yapan Merkez Bankası oldu.
Toplam talebin kategoriler halinde önceki sene ile karşılaştırılması durumunda mücevher talebinin ve merkez bankalarının alımlarının önceki yıla göre 2014 senesinde daha büyük payı olduğu görülüyor.
Arzda ise önceki yıla göre değişim görülmedi. Dördüncü çeyrekte 2’lik düşüş ile 1113 tondan 1091 tona düşen arz toplam yıllık
arzı 4,278 ton seviyesine getirdi. Önceki yıl 4,273 ton seviyesinde olan arz 2014’te %0.1 artış göstermiş oldu.
Raporda dikkat çekilen bir başka nokta ise Hindistan ve Çin kaynaklı yüksek talebin Asya’da altın pazarının altyapısında genişlemeye sebep olduğu idi. Çin ve Hindistan 2014 senesinde toplam altın talebinin %54’ünü oluşturdular, 2005 senesinde ise sadece %
33’lük bir segmenti oluşturuyorlardı. Yaklaşık %70’lik bir artış.
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Veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta ABD’de veri takvimi oldukça sakindi. Takip edilen önemli veriler Perakende Satışlar, Michigan Hassasiyeti ve Michigan Enflasyon Beklentileri idi.
ABD’de Perakende Satışlar beklentilerin altında açıklandı. Perakende Satışlar Ocak ayında %0.5’lik düşüş beklentisinin altında %
0.8 düşüş gösterdi ve olumsuz kaydedildi.
ABD’de ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan veri seti takip edildi. Michigan Hassasiyeti 98.1 seviyesindeki beklentilerin altında 93.6 seviyesinde açıklandı. Michigan Enflasyon Beklentisi ise önceki ayın %2.5 olan verisinden yüksek seviyede %2.8
olarak gerçekleşti.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak Japonya’da Sanayi Üretimi, Büyüme verisi, Ticaret Dengesi ve İmalat PMI,
Çin’de Konut Fiyatları, Euro Bölgesi’nde Cari Denge, İmalat PMI, Hizmetler PMI ve Markit PMI ile Tüketici Güveni, ABD’de ise Sanayi
Üretimi, İmalat Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı, Yapı İzinleri, Konut Başlangıçları ve Üretim PMI verileri açıklanacak.

Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:

Tarih
16.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
20.02.2015

Veri
Japonya GDP (çeyreklik) (4. Çeyrek)
Japonya Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (Aylık) (Ara)
Japonya Endüstriyel Üretim (Aylık) (Ara)
Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Oca)
ABD Yapı Ruhsatları (Oca)
ABD Yapı İzinleri (Aylık) (Oca)
ABD Konut Başlangıçları (Oca)
ABD Endüstriyel Üretim (Aylık) (Oca)
ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Oca)
Japonya Ticaret Dengesi (Oca)
Japonya İmalat PMI (Şub )
ABD Üretim PMI (Şub)

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

Beklenti
%0.9

1,060M
1,070M
%0.3
%0.3

54.0

Önceki
%-0.5
%-0.8
%1.0
%-4.3
1,058M
%0.6
1,089M
%-0.1
%0.3
-661B
52.2
53.9
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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 yükselen kanal hareketi içerisinde son üç gündür görülen yukarı yönlü hareketin devamında 1240 seviyesindeki
Fibonacci seviyesi, 1257 seviyesindeki aşağı yönlü ana trendin üst bandı ve daha yukarıda kısa vadedeki yükselen trendin üst
bandı 1277 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 1220 seviyesindeki Fibonacci seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağıda ise yükselen
trendin alt bandı 1196 seviyesinde.

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

Dolar Endeksinde takip edilen yukarı yönlü trendin alt bandı 93.744 seviyesinin altında 92,877 seviyesindeki Fibonacci seviyesi ve
50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi 91,942 seviyesi takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 95,058, 95,760 ve kanalın üst bandı 96,494 seviyeleri direnç seviyesi 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.”
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