01 Aralık 2014

ALTIN Analizi : ISM İmalat Endeksi Sonrası
İsviçre’de yapılan Altın referandumunun %76 Hayır oyla reddedilmesi sonrasında Altına olan talebin azalmasıyla Altında da satış baskısı hızlanmıştı. Gün içerisinde yönünü yukarı çevirmeye çalışan Altında, şu
anda alımların hızlandığını görüyoruz. Dolar endeksi ise sabah saatlerinde 88.00 seviyesine kadar gerilemiş ve sonrasında yukarı yönlü hareketlerle toparlanmaya çalışmıştı. Sonrasında 88.20 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa bile şu anda 88.00 seviyesinin altına sarkmış durumda. Bu durum Altında da
alımları desteklemekte.
Veri açısından baktığımızda, TSİ 17:00 ‘da ISM İmalat Endeksi açıklandı. Piyasaların beklentisi 58.0 puan
seviyesindeydi. Açıklanan rakam 58.7 puan olarak açıklandı. TSİ 19:15 FOMC üyesi Dudley ve TSİ 20:00
FOMC üyesi Fisher konuşması yakından takip edilecek. Yapılacak olan konuşmalar Dolar endeksinde
volatiliteyi arttıracağı gibi Altınında seyri açısından önemli olacaktır.
Teknik olarak bakıldığında, 1199$'ın üzerindeki ara dirençlerimiz, 1213$,1226$,1246$ ve 1252$ olarak
takip edilmeli. Eğer 1199$'ın altına kırarsa satış baskısı hızlanabilir. Dolar endeksinde ki aşağı yönlü hareketlerde Altında da yukarı yönlü hareketleri tetikliyor diyebiliriz.
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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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