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ALTIN Analizi : İsviçre’deki Altın Referandumu Sonrası
İsviçre Merkez Bankası’nın altın rezervlerini tüm rezervlerin %20 seviyesinde tutmasını öneren teklif halkın oylamasıyla
kabul edilmedi. İsviçre’de ki referandumda halkın %76’sı ret oyu kullandı. Oylama sonrasında, Altına olan talep azaldığında, Altın geçtiğimiz haftayı1165$ seviyesinden kapatmasına rağmen bu haftaya 1159$ seviyesinden açılarak işlem görmeye başladı. İsviçre’de ki sonuç Altında satış baskısını hızlandırdı diyebiliriz.
ABD tarafına baktığımızda, bugün TSİ 16:45 Üretim PMI, TSİ 17:00 ISM İmalat Endeksi ve TSİ 19:15 FOMC üyesi Dudley
konuşması Dolar endeksinde volatilite yaratacağı gibi Altınında seyri açısından önemli olacaktır.
Teknik olarak incelediğimizde, Dolar endeksinde Japonya’dan gelen haberin etkisiyle 88.00 seviyesine kadar geri çekilme
gözlemlendi. Haber sonrası tekrardan yukarı yönlü hareketler gördüğümüz endekste toparlanma gözlemleniyor diyebiliriz.
88.50 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin
devamı gelebilir. Altında haftalık beklentimiz, daha önceden üç defa test edilen 1183$ desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda aşağıda son bir ay içinde test edilen 1130$ seviyesine doğru hareket gerçekleşebilir. 1130$ seviyesinin altında
takip edilecek olan ilk destek 1083$ seviyesi ve aşağıda haftalık grafikte incelendiğinde Ocak ayından beri oluşan üçgen
formasyonunun hedef seviyesi olan 1065$ seviyesi denenebilir. Düşük fiyatlardan tepki alımları ile yukarı yönlü hareket
gerçekleşmesi durumunda ise 1130$ seviyesinde oluşabilecek ikili dip formasyonunun hedef seviyesi ve ayrıca düşen trendin üst bandı olan 1286$ seviyesi takip edilmeli. 1183$ seviyesi üzerinde ise aşağı yönlü ara kanalın üst bandı olan 1120$
seviyesi ve önceden denenen tepe noktası olan 1260$ seviyesi direnç olarak takip edilmeli.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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