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ALTIN: TARIM DIŞI İSTİHDAMI BEKLERKEN
Piyasalar yarın ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamını bekliyor. Eylül ayında açıklanan rakam
beklentileri karşılamayarak 142 Bin olarak açıklandı. İşsizlik oranında ise azalma görüldü ve yüzde 6.1 olarak
gerçekleşti. Yarın ise işsizlik oranında piyasaların beklentisi değişmeyeceği yönünde (Beklenti: %6.1) Tarım Dışı
İstihdam rakamında ise beklenti 215 Bin düzeyinde.
Bugün ise ABD’de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Gelen rakamlar beklentilerin aksine düşüş gösterdi. 27
Eylül ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 8 bin kişi azalarak 287 Bine gelirken,
bir önceki haftanın rakamı ise 293 Binden 295 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 20 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 45 Bin kişi azalarak 2 Milyon 398 Bin olarak
gerçekleşti.
Eylül ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamı zamanında, Altında 1260$-1270$ bandında işlemler görülüyordu. Dolar endeksi de 84.000 seviyelerindeydi. O zamanlar fiyatlamalarda Dolar endeksinden ziyade
Ukrayna- Rusya arasındaki siyasi gelişmeler daha etkiliydi. Bugüne baktığımız zaman, Altın 1210$-1220$ bandı
aralığında. Jeopolitik risklerin azalması ve Dolar endeksinde 86.000 üzerinin test edilmesi Altında da satış baskısını arttıran etkenlerden oldu. Dolar endeksinde yükselişe baktığımız zaman ABD’den gelen veriler ve faiz artırıma dair spekülasyonların etkisini görebiliriz.
Bugüne baktığımızda, TSİ 17:00’da ABD’de Fabrika Siparişlerini takip ediyor olacağız. Yarın ise açıklanacak Tarım
Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı Altında volatiliteyi arttırabilir.
Teknik olarak incelersek, Altında en yüksek 1222$ ve en düşük 1208$ seviyeleri test edildi. Altında yukarı yönlü
hareketlerin devamında 1225$ direnci bunun üzerinde ise 1242$ takip edilecek. Dolar endeksi yeniden 86.000
seviyesini test ederse o zaman Altında satış baskısı hızlanırsa, 1208$’ın altında 1180$’a kadar düşüşler görülebilir.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

