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ALTIN TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
FOMC toplantısının ardından FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün de
St.Louis FED Başkanı Bullard’ın açıklamaları takip edildi. Bullard açıklamalarında, ABD ekonomisinin
iyi bir yolda olduğuna işaret ederek FED’in tahvil alımlarını sona erdirme kararına destek verdi. Ayrıca ABD ekonomisinin yüzde 3 büyüme yolunda ilerlediğini belirtti. FED’in gelecek yıl faiz artırımlarını
değerlendirmesini beklediğini de vurguladı.
Bugün ABD tarafında verilere baktığımızda, Dış Ticaret açığı rakamları açıklandı. Eylül ayının açıklanan rakamı beklentilerin üzerinde bir açık verdi. Yüzde 7.6 artışla 43.03 Milyar Dolar olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi 40 Milyar Dolar olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın rakamı ise 40.11 Milyar Dolardan 39.99 Milyar Dolara revize edildi.
New York ISM İmalat endeksi Ekim ayında 54.8 puan ile 62 puanlık beklentinin altında açıklanırken,
Fabrika siparişleri ise beklentinin altında yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından Dolalr endeksi bir miktar değer kaybetti.
Yarın ise ADP Özel Sektör İstihdam rakamını bekliyor olacağız. Açıklanacak olan veri Altında volatiliteyi arttırabilir.
Teknik olarak baktığımızda, bugüne 1165$ seviyesinden işlem görmeye başlayan Altın 1174$ ile günün en yükseğini test etti. Dolar endeksinde 87.35 ve 87.70 dirençleri takip edilecekken, endeksin
gevşemesi durumunda 86.90 destek olarak takip edilecek. Dolar endeksinde ki yükseliş Altında satış
baskısını arttırmaya devam ederken, Altında 1161$’a kadar düşüşler görülürse 1150$ seviyesini takip ediyor olacağız. Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görülürse Altında 1173$ ve 1186$ direnç seviyelerimiz.
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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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