26 Ocak 2015

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (26-30 Ocak)
Altın fiyatlarında sene başından beri küresel ekonomik riskler ve küresel büyüme görünümündeki bozukluğun güvenli liman arayışını arttırması ile yukarı yönlü baskı arttı. Önce İsviçre Merkez Bankası’nın ani bir şekilde para politikası değişikliğine gitmesi ve
Frank’taki %15’lik değerlenme, öncesinde var olan ve Euro Bölgesi’ndeki deflasyon risklerine siyasi istikrarsızlığı da ekleyen Yunanistan’daki karışıklık ve sonrasında IMF’den gelen Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme tahminlerinin aşağı
yönlü revize edilmesi altın fiyatını USD 1,180’li seviyelerden USD 1,300 seviyelerine getirdi. Geniş kapsamlı genişleme paketinin
açıklandığı AMB toplantısının ardından ise USD 1,279 seviyesine kadar gerileyen altın sonrasında USD 1,307 seviyesini test etti.
Yunanistan’daki seçimlerden galip çıkan Syriza’nın bundan sonraki politikaları da Euro Bölgesi’nde sıkıntılara dair ipuçları verecek.
Dünya genelinde ekonomik ve siyasi riskler had safhada iken mevcut görünüm altında güvenli liman arayışında artış sebebiyle
yukarı yönlü baskının devam edeceği yönünde.
Altın geçtiğimiz haftayı USD 1,280seviyesinden açtı, hafta içerisinde en yüksek USD 1,307 ve en düşük USD 1,272 seviyelerini test
etti ve %1.09 kazanç ile USD 1,294 seviyesinden kapattı.
Geçtiğimiz hafta para politikası toplantıları haftası idi. Japonya, Euro Bölgesi ve Türkiye’de para politikası toplantıları takip edildi.
Japonya Merkez Bankası politika faizini %0.10 seviyesinde bırakırken, Avrupa Merkez Bankası da bir süredir beklendiği gibi ek
genişleme paketi ile tahvil alım programını açıkladı. Faizler ise %0.05 seviyesinde bırakıldı. ECB yeni varlık alım programının aylık
60 milyar Euro varlık alımı ile yapılmasına karar verdi. ECB varlık alımlarına 2015 Mart ayında başlayacak ve 2016 yılı Eylül sonuna
kadar devam edecek. Yeni varlık alım programının içinde varlığa dayalı menkul kıymet ve teminatlı tahvil alımı yer alıyorken, hükümet ve ajans tahvillerinin de alınacağı programda ‘’yatırım yapılabilir’’ notu seviyesindeki tahvillerin alımları gerçekleşecek. Varlıkların alımında Avrupa kurumlarının arasında zarar paylaşımı olacağı yönünde karar verildi. Ek varlık alımlarının %20’sinde risk paylaşımı esasına dayanacak. Devlet tahvili ihracının yüzde 25'inden; her ihraççının ihracının yüzde 33'ünden fazlasını almayacağı açıklandı. 6 uzun vadeli TLTRO operasyonları için cari faizin esas alınmasına karar verildi ECB karalarının ardından piyasalar sarsılırken, Euro’da değer kaybı, Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü hareket, altında ise USD 1,279 seviyesine kadar geri çekilme ve USD
1,307 seviyelerine kadar yükseliş görüldü. Genişlemeci para politikalarının küresel çapta devam ediyor olması ve küresel risklerin
artışta olması, FED’den beklenen faiz artırımının da bir miktar öteleneceği beklentileri ile birleşince altını yukarı yönlü baskılıyor.
Kısa-orta vadede yukarı yönlü hareketin devamı etmesi beklenebilir.
Türkiye’de ise politika faizinde 50 baz puanlık indirime gidildi. Majör merkez bankalarının faizlerini rekor düşük seviyelerde tutuyor olması ve küresel çapta genişlemeci para politikaları uygulanması FED’den gelecek olan faiz artırımını ötelerken, enflasyon
görünümündeki düşüklük ve düşük petrol fiyatlarının negatif etkisi devam ediyor.
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Geçen hafta Pazartesi günü Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) 2015 ve 2016 seneleri için büyüme tahminlerini %0.3 aşağı çekerek 2015 için %3.5; 2016 için %3.7 olarak yeniledi. IMF ayrıca düşük petrol fiyatlarının
deflasyon riskini arttırdığının altını çizerek önde gelen merkez bankalarını genişlemeci para politikalarına devam etmeye davet
etti. Hatırlarsak ABD’de geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda %0.4 düşüş gösterdi. Bir önceki ay da enflasyon aylık bazda %0.3 düşüş göstermişti. Yıllık bazda ise %0.7’lik artış beklentisinin üzerinde %0.8 artış gösterdi. Avrupa Bölgesi’nde de enflasyon bazlı
risklerin devam ettiği Aralık ayı öncü enflasyon verisinin %-0.2 olarak açıklanmasının ardından daha da artmıştı. Euro Bölgesi
Aralık ayı enflasyon verisi de %–0.2 olarak beklentiler dahilinde açıklandı. Böylelikle 1997 senesinden beri ilk defa enflasyon negatif oldu.
ABD’nin düşük petrol fiyatları, küresel riskler ve henüz istenen seviyelere gelmeyen enflasyon görünümüme rağmen Haziran’daki
toplantıda faiz arttırıp arttırmayacağı merak konusu, ancak güvenli liman arayışındaki artışın seviyesi yatırımcıların yakın zamanda
herhangi bir faiz artırımına kesin gözüyle bakmadıklarının ve küresel büyüme bozukluğunun ve jeopolitik risklerin hissedilir boyutta olduğu yönünde. Bu hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısında FED’in genel anlamda iyi gelen makro ekonomik veriye
rağmen düşük enflasyon karşısında faiz artırımına dair öteleyici söylemler geliştirmesi beklenebilir.

İsviçre Merkez Bankası’nın para politikasında değişikliğe giderek mevduat faizini -%0,75’e indirmesinin ve 1,20’lik Euro tabanı uygulamasından vazgeçtiğini belirtmesinin ardından Altın fiyatlarında yukarı yönlü baskının sert bir şekilde arttığını görmüştük. İsviçre Frangı Euro ve ABD doları karşısında %15-18 civarında değer kazandı. Frank’la borçlanan bankaların kümülatif olarak 400 milyon dolarlık bir zarardan bahsettiği yönünde haberlerle karşılaştık. Altın dışındaki bir diğer güvenli liman olan İsviçre Frank’ında
yaşanan bu dalgalanma sonucunda altın bir güvenli liman olarak daha da fazla önem kazandı. Dolayısıyla İsviçre’nin para politikası değişikliğinin duyurulduğu gün altın kazancı %2.77 olarak kaydedildi. Yukarı yönlü baskının ECB’den beklenen genişleme adımlarının ziyadesiyle atılmış olması ve Çin’den gelen büyüme verisinin beklentileri karşılamamasının ardından artan küresel büyüme endişeleri ile devam ettiğini gördük. IMF’nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi de risk algısını arttıran faktörlerden oldu.

Geçtiğimiz hafta piyasalar Çin’de de oldukça hareketli idi. Hafta başında borsalarda sert düşüş gerçekleşti ancak ardından gelen
Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve Büyüme verileriyle kayıplar bir miktar silindi. Çin’deki Menkul Kıymetler Düzenleme Kuruluşu borsalardaki %63’lük rallinin büyük oranda kaldıraçlı işlemlerle gerçekleştiğini ve bu durumun aynı mortgage krizinde olduğu
gibi bir kredi baloncuğu oluşturma riskini arttırdığına dikkat çekerek ülkenin üç büyük aracı kurumunun ek hesap açma başvurularını reddetti. Bu olayın ardından Şanghay Bileşik Endeksi’nde %8.3’lük düşüş gerçekleşti. Kaldıraçlı işlemler son iki sene içerisinde neredeyse on katına ulaşarak 179 milyar dolarlık hacim ile hisselerin toplam piyasa değerinin %3.5’ini oluşturmakta idi.
Ardından Çin’den gelen Büyüme verisi ülke içi görünümü bir miktar olumlu etkiledi. Çin’in %7.5’lik büyüme hedefinin altında gerçekleşen büyüme rakamı, yine de %7.2 olan piyasa beklentisinin üzerinde %7.3 olarak açıklandı. Büyüme rakamının hedefin altında kalması küresel anlamda büyüme konusundaki negatif algıyı arttırmış olsa da, ülke içerisinde beklenti üzerinde gelmesi sebebiyle Endeks üzerinde olumlu etkisi oldu. Büyüme çeyreklik bazda ise %1.7 olan piyasa beklentisinin altında %1.5 seviyesinde
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gerçekleşti. Düşen petrol fiyatlarına rağmen dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi olan Çin’de ekonomik aktiviteye dair
olumlu görüntü oluşmaması hayal kırıklığı yarattı. Ancak bazı olumlu veriler de kaydedildi ve Sanayi Üretiminde beklenen artış
gerçekleşti. Beklenti %7.4 seviyesinde iken, %7.9 olarak gerçekleşen Sanayi Üretimi verisi, %11.7’lik beklentiyi aşarak %11.9 olarak
açıklanan Perakende Satışlar verisi ile birlikte olumlu kaydedilen veriler oldu.
Ancak Pazartesi sabahı borsalarda kaydedilen sert düşüş altın fiyatlarını yine bir güvenli liman olarak öne çıkardı ve altın fiyatlarında yükselişin devam ettiğini gördük.
Küresel büyüme endişeleri ve Merkez Bankaları para politikaları arasındaki farklılıklar ile FED’den gelecek faiz artırımına dar öteleme altını yukarı yönlü baskılamaya devam edebilir. Geçtiğimiz hafta BofA Merill Lynch 2015 yılı için altın fiyatı beklentisini USD
1,225’ten USD 1,238’e, 2016 senesi için ise USD 1,300 olarak belirledi.

ABD’nin veri takvimine bakacak olursak; geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Martin Luther King günü olması sebebiyle piyasaların
kapalı olduğu ABD’de Yapı Ruhsatları, Konut Başlangıçları, Mevcut Konut Satışları ve haftalık istihdam piyasası verilerinin yanı sıra
Üretim PMI verisi açıklandı.
ABD’de istihdam talepleri 300 binlik beklentinin üzerinde 307 bin olarak geldi. Konut sektörü verileri ise karışık bir görünüm

sergiledi. Yapı Ruhsatları beklentilerin altında 1,032 milyon olarak gerçekleşirken, Konut Başlangıçları ise beklentiler
üzerinde 1,089 milyon olarak kaydedildi. Mevcut Konut Satışları ise beklentiler dahilinde %2.4 artış gösterdi. Öncü Üretim
PMI verisi ise 54 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında 53.7 olarak açıklandı.

Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak, ABD’de Dayanıklı Malların Siparişleri, Chicago PMI, Tüketici Şartları, S&P/CS
HPI Karma-20 Konut Sektörü verisi, Beklemedeki Ev Satışları ve Yeni Ev Satışları ile Dördüncü Çeyrek Büyüme Öncü Verisi açıklanacak. Japonya’da Ticaret Dengesi, Perakende Satışlar ve TÜFE verileri bekleniyor. Euro Bölgesi’nde Perakende Satışlar, İşsizlik
Oranı ve GFK Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak. Almanya’da ise Ifo İş Ortamı Endeksi ve İşsizlik Oranı verileri açıklanacak.
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Önümüzdeki Haftanın Veri Takvimi:
Tarih
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015
30.01.2015

Veri
Japonya Ticaret Dengesi (Aralık)
Alman Ifo İş Ortamı İndeksi (Oca)
Euro Bölgesi Perakende Satış (Aylık) (Ara)
ABD Hizmetler PMI (Oca)
ABD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Ara)
ABD Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ara)
ABD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) (Kas)
ABD Tüketici Şartları (Oca)
ABD Yeni Ev Satışları (Ara)
Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi (Şub)
Japonya Perakende Satış (Yıllık) (Ara)
Almanya Alman İşsizlik Oranı (Oca)
ABD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) (Ara)
Japonya Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) (Ara)
Japonya Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) (Oca)
Japonya Endüstriyel Üretim (Aylık) (Ara)
Euro Böglesi İşsizlik Oranı (Ara)
ABD GDP (çeyreklik) (4. Çeyrek)
ABD Michigan Hassasiyeti (Oca)
ABD Chicago PMI (Oca)

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

Beklenti

53.8
%0.5
%0.5
%4.5
94.4
450 Bin

%0.6

%3.3
98.1
58.1

Önceki
-892 Milyar
105.5
%0.6
53.3
%-0.7
%-0.9
%4.5
92.6
438 Bin
9.0
%0.4
%6.5
%0.8
%2.7
%2.3
%-0.5
%11.5
%5.0
98.2
58.3

Sonuç olarak; önümüzdeki hafta altın fiyatları için hareketli geçebilir.
Avrupa’daki son gelişmelerin, yani Yunanistan’daki belirsizliğin, İsviçre Merkez Bankası’nın para politikasında değişikliğe gitmesinin ve
devam etmekte olan deflasyon riskinin, altını güvenli liman olarak öne çıkardığını izledik. Geçtiğimiz hafta ECB’den genişleme paketi altın
fiyatlarında volatiliteyi arttırdı. Altın USD 1,307 seviyesi ile en son Ağustos 2014’te test edilen seviyelere geldi.
Pazar günü Yunanistan’da yapılan seçimlerin ardından gelecek açıklamalar altın fiyatlarında volatiliteyi daha da arttırabilir.
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’den gelecek faiz artırımı beklentilerini öteliyor. Bu
hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısında faiz artırımına dair söylemler dikkatle takip edilecek.
Küresel riskler güvenli liman arayışını arttırarak ve fiziksel talepteki Çin ve Hindistan kaynaklı artış arz-talep dengelerini etkileyerek 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 kısa vadeli yükselen trendin üst bandı USD 1,293 seviyesinin üzerinde günlük kapanışların devem etmesi durumunda üçgen formasyonunun yukarıdaki hedefi USD 1,318 seviyesi takip edilebilir. Daha yukarıda ise USD 1,339 seviyesi direnç
oluşturabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise USD 1,293 seviyesinin altındaki kapanışlarla düzeltme seviyesi USD 1,274 ve düşen trendin üst bandı USD 1,266 seviyeleri takip edilebilir.

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

Dolar Endeksinde bu hafta 94,600, 93,966 ve 93,500 seviyelerindeki destekler aşağı yönlü hareketler durumunda takip edilebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise 95,500 ve 96,650 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Grafik 1: Dolar Endeksi Teknik Görünüm:
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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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