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Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (27 Nisan—1 Mayıs 2015)
ABD’de faiz artırımının ne zaman gerçekleşeceği üzerine ve ABD ekonomisinin bir faiz artırımına henüz hazır olup olmadığı konusundaki tartışmalar sürüyor. Geçtiğimiz FED’in oy hakkı olan üyelerinden Dudley faiz artışının zamanının makroekonomik verilere
bağlı olduğunu ve enflasyon ve istihdam hedefleri için halen zaman olduğunu belirtti. Faiz artırımı olacağını umduğunu söyleyen
Dudley; normalleşmenin ne zaman başlayacağına dair bir zaman söyleyemeyeceğini belirtti. Ancak faiz artırımına henüz hazır
olunmadığına inanan bazı FED üyeleri de var, ve bu fikir ayrılıkları son FOMC tutanaklarında açıkça görülmüştü.
Dolar Endeksi’ndeki rallinin bir miktar durulması ve Euro Bölgesi’nde Yunanistan kaynaklı risklerin varlığı altında yukarı yönlü baskıyı oluşturan faktörlerdi, ancak yükseliş sınırlı kaldı. Altın geçen hafta 1191’e kadar geri çekildi, ancak en yüksek 1209 seviyesini
test ederek 1,179 seviyesinden kapattı. Altın haftayı 1207 dolar seviyesinden açtı ve 1179 dolar seviyesinden %2.32 haftalık kayıp
ile kapattı.
Geçtiğimiz hafta ABD’de takip edilen veriler Konut Sektörü verileri, Nisan ayı öncü Üretim PMI verisi, Dayanıklı Malların Siparişleri
ve haftalık istihdam piyasası verileriydi.
Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri Mart ayında %0.3’lük artış beklentisinin altında %0.2 düşüş gösterdi. Dayanıklı Malların Siparişleri ise %0.6 artış beklentisine karşılık %4 artış gösterdi.
Konut verilerine bakacak olursak, geçen hafta açıklanan konut verilerinin karışık bir görünüm oluşturduğunu görüyoruz. ABD’de
Mevcut Konut Satışları %3’lük artış beklentisine karşılık %6.1 artış göstererek 5.19 milyon seviyesinde açıklandı. Yeni Konut Satışları ise 513 Binlik beklentinin altında 481 bin olarak gerçekleşti.
Nisan ayı öncü Üretim PMI ise 55.5’lik beklentinin altında 54.2 seviyesinde açıklandı. ABD’de Chicago Fed Ulusal Faaliyeti verisi
de 0.10 beklentisinin altında -0.42 seviyesinde açıklandı.
Haftalık istihdam piyasası verilerine bakacak olursak, İstihdam Talepleri 290 binlik beklentinin üzerinde 295 bin olarak açıklandı.
Bu hafta Çarşamba günü sonuçlanacak olan FOMC toplantısında ABD para politikasına dair altın fiyatında etkili olabilecek ipuçları,
özellikle faiz artırımının zamanlamasına dair söylemler görülebilir.
Bu haftanın ekonomik veri takvimine bakacak olursak, ABD’de 1. çeyrek öncü büyüme verisi açıklanacak. Ayrıca Hizmetler PMI,
Üretim PMI ve ISM İmalat Endeksi gibi ekonomik aktiviteye dair veriler ile S&P/CS Konut Fiyat Endeksi ve Beklemedeki Ev 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:

Yükselen kanal ara bandı 1182’de fiyatlanan altında yukarı yönlü hareketlerde 1205’teki fibo seviyesi ve düşen kanal ara bandı
1,232 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
1,182’nin altına sarkılması durumunda alt bant 1,150 seviyesi destek 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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