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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (23—27 Şubat 2015)
27-28 Ocak’ta gerçekleşen FOMC Toplantı tutanaklarını iki ana başlık altında toparlamak mümkün. Bunlardan birincisi asıl mesele
olan faiz artırımının zamanlamasına dair yorumlar. Tutanaklardan anladığımız kadarıyla FED’in faiz artırımı için pek de aceleci
davranmayacak gibi. Piyasada oluşan Haziran ayındaki FED toplantısında faiz artırımına başlanacağı yönündeki algı ile altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı sene başında yaşanan ve jeopolitik riskleri artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü baskılayan gelişmelerin
ardından önce kazancı silmiş sonra da aşağı yönlü baskıyı arttırmış idi. Ancak piyasada faiz artırımının Haziran’da gerçekleşmesinin oldukça riskli olduğuna dair 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 belirtilmişti.
FED faiz artırımı süresi için ‘sabırlı’ ifadesini metinde kullanmaya devam etti. Faiz artırımı için çok düşük seyreden enflasyon rakamları göz önüne alınarak doğru zamanın belirlenmeye çalışıldığı belirtilen tutanaklarda birçok katılımcı politika normalleşmesinin başlangıcının zamanlamasına ilişkin riskleri değerlendirdiklerinde, federal fonlama oranlarını daha uzun süre düşük tutmanın
anlamlı olacağı sonucuna vardıklarını belirttiler’ notu dikkat çekti.
İkinci ana başlık ise FED tutanaklarında yükselen dolar ile ilgili rahatsızlığın belli edilmesi ile birlikte FED’in kur savaşına katılıp katılmayacağı hakkında spekülasyonlar oluşması. Piyasadaki faiz artırımı beklentileri sebebiyle majör para birimleri karşısında değer
kazanmakta olan dolar ihracat için ‘sürekli bir engel kaynağı’ olarak nitelendirildi.
FOMC tutanaklarında ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün pozitif etkisinden ve bir süredir toparlanma sürecinde olan ve iyi bir
trend yakalayan istihdam piyasası hakkında olumlu görüşlere yer verildi, ancak istihdam piyasasının izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ele alınan dış riskler arasında Ukrayna ve Yunanistan meselesi vardı. Euro’yu oldukça volatil hale getiren Yunanistan meselesi
üzerinde yaşanan belirsizlik ortamı jeopolitik riskleri arttırarak altın fiyatları üzerinde de hafta boyunca etkili oldu.
Dolar Endeksi’nde tutanakların ardından görülen 93,835 seviyesine kadar geri çekilme ile sonuçlanan sert düşüşün ertesi gün
sert bir yukarı yönlü baskı ile karşılaşarak kayıpları sildiğini gördük. Dolar Endeksi tekrardan 94,700’lerin üzerine hareket etti. Altın
fiyatları da Dolar Endeksi’ndeki hareketlilik ile bağlantılı olarak önce USD 1,223 seviyelerine kadar yükseldi ancak ardından USD
1,198 seviyelerine kadar geri çekildi.
Haftayı USD 1,229 seviyesinden açan ve en yüksek USD 1,236 ve en düşük US 1,197 seviyelerini test eden altın fiyatları haftayı
1202 seviyesinden %2.2 düşüş ile kapattı. Dördüncü haftalık kaybın kaydedildiği altın fiyatlarında hafta boyunca aşağı yönlü baskı
hakim idi.
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Altın’da jeopolitik riskler, ABD ekonomisi ve arz-talep dengeleri takip edilen faktörler.
Dünya Altın Konseyi 2014 raporu talepte düşüş arzda ise yatay görünüme işaret etti.
Önceki hafta yayınlanan Dünya Altın Konseyinin 2014 raporunda toplam altın talebinin 3,923.7 ton ve önceki yıldan %4 düşük
seviyede olduğu kaydedilmişti. Mücevher talebi ise önceki yıla göre %10 düşüş ile 2,152.9 ton olarak kaydedildi. Merkez Bankalarının toplam altın alımları 2013’ten %17 yüksek seviyede 477.2 ton olarak gerçekleşti. 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. Arz talep dengeleri arzda yatay seyir ve talepte düşüşe işaret
ederek altının ABD ekonomisindeki toparlanmayla bağlantılı şekilde yatırım aracı olarak daha az tercih edilebileceğini işaret edebilir.

Euro Bölgesi’nde Yunanistan bazlı belirsizlik geçtiğimiz hafta gün içi volatiliteyi arttırarak altın fiyatlarını dalgalandıran faktörlerdendi.
Yunanistan’da 17 Aralık’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Avrupa Komisyonu Başkanı Stavros Dimas’ın 3 turda da
yeterli oy sayısına ulaşamaması yaklaşık 1 ay önce Yunanistan’da erken seçimin gerçekleşmesinin temel sebebiydi. Daha önce üç
dönem İç İşleri Bakanlığı yapmış ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan Muhafazakar Politikacı Prokopis Pavlopulos 18 Şubat’ta 233
oy ile (295 oy içinden) Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimler siyasi istikrara dair önemli bir gelişme olsa da Yunanistan ve AB ülkeleri
arasında kurtarma paketinin son tarihi olan 28 Şubat yaklaştıkça bir sonuca varılamaması gerginlikleri arttırdı ve hem Euro hem
de altın fiyatlarında volatiliteyi arttırdı. FOMC sonrası USD 1,197 seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları USD 1,223 seviyesine
kadar yükseldikten sonra Almanya’nın Yunanistan’ın kurtarma paketini 6 ay uzatma talebini reddetmesinin ardından altında aşağı
yönlü baskı oluştu ve geri çekilme görüldü.
Cuma günü gerçekleşen Eurogroup zirvesinde ise Yunanistan’a dair uzlaşma sağlanırken Yunanistan’ın kurtarma paketi 4 ay süreyle uzatıldı. Uzlaşmanın sağlandığı konu Yunanistan’ın faiz dışı fazlasını %4,5’ten %3,5’e çekmesi olurken böylece Yunanistan’ın
4 ay boyunca temerrüt riski ortadan kalkmış oldu. Ancak Yunanistan’ın mali hedefi tutturmak için atacağı adımlar Troyka’nın denetiminde tutulacak. Bunun yanı sıra, Yunanistan’ın Pazartesi hangi konularda kemer sıkma politikası uygulayacağı konusunda
Eurogroup’a onay için bir liste sunması ve müzakerelerin devam etmesi bekleniyor.

ABD’de ekonomik verilere genel bakış:
Piyasada var olan 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.
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Son haftalarda açıklanan ABD verileri istihdam raporu dışında genel anlamda karışık idi. İstihdam piyasası FED’in faiz artırımı için
takip ettiği önemli verilerden olsa da, takip edilen bir diğer önemli veri de enflasyon. Önceki haftalarda 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. Üretim PMI ve ISM İmalat Endeksi piyasa beklentilerin altında açıklanan verilerden. Geçen hafta Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranının da beklentiler altında kaldığını gördük. Konut sektörü verileri de genel anlamda olumsuz kaydedildi.
ABD’de geçtiğimiz hafta Konut Piyasası verileri takip edildi. Yapı Ruhsatları ve Konut Başlangıçları beklentilerin altında açıklandı.
ÜFE ve Çekirdek ÜFE de beklentilerin altında kaldı. Sanayi Üretimi ve İmalat Üretimi ise %0.3 artış beklentisinin altında %0.2 artış
gösterdi beklentiler altında kaldı. ABD’de Üretim PMI ise 53.6’lık beklentinin üzerinde 54.3 olarak açıklandı.

Kısacası ABD ekonomisinde toparlanma sürüyor ancak en gözle görülür toparlanma istihdam piyasasında olmasına rağmen genel anlamda ekonomik verilerin inişli çıkışlı olduğu görülüyor. Dış etkenlerle birleştiğinde FED’in faiz artırımına dair sabırlı davranma arzusunun nedenleri aşikar.

Bu haftanın ekonomik takvimine bakacak olursak, ABD’nin takviminin oldukça dolu olduğunu görüyoruz. ABD’de önemli veri setleri takip ediliyor olacak. Şuan ki Ev Satışları, Mevcut Konut Satışları, Yeni Ev Satışları ve Beklemedeki Ev Satışları gibi konut sektörü verileri ile, TÜFE, Dayanıklı Malların Siparişleri, Hizmetler PMI ve Tüketici Şartları verileri takip edilecek önemli veriler arasında.
Ayrıca 4. Çeyrek Büyüme verisi açıklanacak.
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Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta altında volatilite yüksek idi ve altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim idi. FOMC tutanaklarının ve Yunanistan bazlı
belirsizlik ortamının etkili olduğu görüldü.
Yunanistan’daki yeni yönetimin Avrupa liderleri ile görüşmeleri devam ederken altın ise güvenli liman oluşu sebebiyle gelişmelerden etkileniyor.
ABD’deki toparlanmanın bazı sektörlerde devamlı hale gelememiş olması ve dış risklerin varlığı, ayrıca güçlü doların ihracatı olumsuz
etkilediği endişesi FED’e bir kez daha sabırlı kelimesini kullandırttı. 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 kısa süreli dalgalanmalar 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:

Günlük grafikte incelendiğinde yükselen kanalın alt bandı ve Fibonacci seviyesi olan 1200 civarında fiyatlanan altında aşağı
yönlü hareketin devamında 1184 ve 1160 seviyeleri destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Ancak kanalın alt bandındaki fiyatların tepki hareketi ile yukarı yönelmesi durumunda öncelikle 1219 seviyesindeki Fibonacci
seviyesi, ardından 1230 seviyesindeki 50 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi direnç olarak önce çıkabilir.

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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