30 Mart 2015

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (30 Mart—3 Nisan 2015)
Geçtiğimiz hafta altın jeopolitik riskler ve ABD’de makroekonomik veriler/faiz artırımı tartışmaları ile fiyatlandı. Altın 1,219’a kadar
yükselirken, en düşük 1,179 seviyesi test edildi. Altın haftayı %1.35 kazanç ile kapattı.
Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerginlik hafta boyunca altında yukarı yönlü hareketleri destekledi. Askeri harekatın başlamasının ardından jeopolitik risklerin artışı ile güvenli liman arayışı global çapta artarken, altında FOMC toplantısı sornasında başlayan ralli devam etti ve altın 1,219 seviyesine kadar yükseldi.
ABD’de açıklanan Büyüme verisi haftanın en önemli gündem maddesiydi. ABD’ ekonomisinin 4.çeyrekte %2,4 büyüme kaydetmesi beklenirken %2,2 büyümesi ve piyasa beklentisinin altında kalması ile Dolar Endeksinde aşağı yönlü hareketler hızlandı ve altında var olan yukarı yönlü hareket desteklendi.
ABD’de ayrıca TÜFE verileri takip edildi. TÜFE aylık bazda beklenti dahilinde %0.2 artış, yıllık bazda ise %0.1 düşüş beklentisinin
üzerinde %0 seviyesinde değişim gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0.1 artış beklentisinin üzerinde %0.2 artış, yıllık bazda
ise %1.6 artış beklentisinin üzerinde %1.7 artış kaydetti. TÜFE verileri %2 seviyesinde enflasyon hedeflemesi bulunan ABD’de
aslında olumlu kaydedildi. Konut Sektörü verileri ise karışık idi. Mevcut Konut Satışları beklentilerin altında kalırken, Yeni Konut
Satışları ise beklentilerin üzerinde açıklandı.
Haftanın bir diğer önemli verisi Dayanıklı Malların Siparişleri %0.4 artış beklentisini karşılayamadı ve %1.4 düşüş kaydetti. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri ise %0.3 artış beklentisini karşılayamadı ve %0.4 düşüş gösterdi. Olumsuz kaydedilen bu verinin
ardından JP Morgan ABD ekonomisi için birinci çeyrek büyüme tahminini %2’den %1.5’e indirdi, ancak 2015 sene sonu büyüme
tahminini %2.4’te korudu.
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. FED Başkanı Yellen Cuma günü yaptığı açıklamada bu sene faiz artırımının gerçekleştirileceğinin
net sinyalini verdi ancak faiz artırımının ölçülü olacağını açıkladı. Ancak, Yellen faiz artırım zamanına değil sıkılaştırmaya başlanılacağı zamana odaklanılması gerektiğini vurgulamadı. Kısacası FED faiz artırsa bile piyasadan parayı çekmeye ne zaman başlayacağı
faiz artırımı sonrasında takip edilecek en önemli konu.
Bu hafta beklenen veriler, önemli istihdam piyasası verileri, Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri. Ayrıca Beklemedeki Ev Satışları ve S&P/CS Konut Fiyat Endeksi verileri konut sektörüne dair, ISM İmalat Endeksi ve Fabrika Siparişleri de ekonomik aktiviteye dair ipucu verebilir.
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Altın Teknik Görünüm:

1,219 seviyesinden dönerek aşağı yönlü harekete başlayan altında bu hareketin devamında sene başından beri gerçekleşen
düşüşün Fibo seviyesi 1,182 seviyesine doğru hareket görülebilir. Bu seviyenin altında ise fiyatlar 1,147 seviyesinde destek
bulabilir. 2013 Ağustos ayından beri takip edilen düşen ana kanalın alt bandı ise 1,103 seviyesinde.
Yukarı yönlü hareket oluşması durumunda ise iki kez denenen 1,125’teki Fibo seviyesi ve düşen kanalın ara bandı 1,239 seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir.
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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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

