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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (20—24 Nisan 2015)
Son FOMC toplantısının tutanaklarında faiz artırımına dair üyeler arasındaki görüş ayrılıkları açıkça görüldükten sonra ABD’den
geçtiğimiz hafta karışık gelen verilerin de etkisi ile faiz artırımının Haziran ayındaki toplantıda gerçekleşip gerçekleşemeyeceği
konusundaki tartışmalar devam etti. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE verisi olumlu, konu sektörü verileri karışık, Perakende Satışlar,
Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi beklentilerin altında kaldı. İstihdam piyasasındaki toparlanma devam ederken, diğer sektörlerdeki karışık görünüm, ABD ekonomisinin bir faiz artırımına hazır olup olmadığına dair bazı FOMC üyelerini düşündürüyor. Son
FOMC tutanaklarında 2 FED Üyesi ABD ekonomisinin 2016 yılına kadar sıkılaşmaya hazır olmayacağı yönündeki görüşlerini dile
getirmişlerdi. 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.
Altın geçen hafta 1183’e kadar geri çekildi, ancak 1207-1208 seviyelerini aşmakta zorlandı. Dolar Endeksi’ndeki ralli geçtiğimiz
hafta bir miktar durulurken, altında da düşüş yavaşladı. Altın haftayı 1207 dolar seviyesinden açtı ve 1204 dolar seviyesinden %
0.25 haftalık kayıp ile kapattı.
Geçtiğimiz hafta ABD’de takip edilen önemli verilerden biri TÜFE verisi idi. ABD Çekirdek TÜFE geçtiğimiz ayın ve beklentilerin
üzerinde %1,8 artış gösterirken TÜFE ise beklentilerin altında %0,2 artış gösterdi. Verinin karışık görünümü sebebiyle Dolar üzerinde etkisi sınırlı kaldı.
Konut verilerine bakacak olursak, ABD’de İnşaat İzinleri Mart ayında aylık bazda %2 düşüş beklentisine karşılık %5.7 düşüş gösterirken, Konut Başlangıçları 1,040 milyonluk beklentinin altında 0.926 milyon seviyesinde açıklandı.
Philly FED İmalat Endeksi beklenti seviyesi olan 6’nın üzerinde 7.5 seviyesinde açıklandı. Michigan Tüketici Beklentileri öncü verisi
Nisan ayında 87 seviyesindeki beklentinin üzerinde 88 seviyesinde açıklandı.
Haftalık istihdam piyasası verilerine bakacak olursak, İstihdam Talepleri 280 binlik beklentinin üzerinde 294 bin olarak açıklandı.
Perakende Satışlar ve ÜFE rakamları piyasa beklentilerinin altında kalsalar dahi bir önceki döneme kıyasla artış gösterdiler. Perakende Satışlar aylık bazda 1,0% olan piyasa beklentisinin altında 0,9% artış gösterirken; Çekirdek Perakende Satışlar aylık bazda
0,4% artış kaydetti. Üretici enflasyonuna baktığımızda ise yıllık bazda 0,8% gerilerken aylık bazda 0,2% artış kaydetti.

Bu haftanın takvimine bakacak olursak, ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri, Üretim PMI, ve Yeni Ev Satışları ile Mevcut Konut
Satışları gibi konut sektörü verileri takip edilecek.

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 seviyesinin üzerinde tutunulması durumunda 2013’ten gelen kanal ara bandı 1234 seviyesi ilk kuvvetli direnç
olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise Kasım’dan beri takip edilen yükselen kanalın ara bandı 1253 seviyesi direnç olarak öne çıkabilir.
Geri çekilmelerde ise yükselen kanalın ara bandı 1182 seviyesi ve alt bant 1150 seviyeleri destek seviyesi 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.”
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