04 Aralık 2014

ALTIN Analizi
ABD’de işsizlik başvuruları 29 Kasım ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 17 Bin kişi azalarak
297 Bine geriledi. Piyasalarda beklenti 295 Bin yönündeydi. Bir önceki haftanın rakamı ise 313 Binden 314 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 22 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 39 Bin
kişi artarak 2 Milyon 362 bin oldu.
ABD tarafında dün ADP Tarım Dışı rakamı 208Bin ile beklentinin altında gerçekleşirken, ISM İmal Olmayan Endeks beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bu hafta ABD’de FED Başkanı Yellen’ın Salı günü yaptığı konuşma piyasalar tarafından
beklenmiş ancak Yellen ABD ekonomisi ve Para Politikasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayınca gözler FOMC
üyelerinin konuşmalarına çevrildi. Yarın ise ABD’de Tarım Dışı İstihdam günü. Piyasaların merakla beklediği veri , volatiliteyi de arttırabilir.
Tarım dışı istihdam rakamı Altının seyri açısından önemli olacaktır. Piyasalarda 225 Bin beklenen rakam eğer beklentinin
üzerinde gelirse Dolar endeksinde olumlu algılanacağından Altında satış baskısı hızlanabilir. Eğer beklentinin altında gelirse Altında alımlar hızlanır ve Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler takip edilebilir. Bugüne baktığımızda ABD’de şu an
için Altında volatiliteyi arttıracak herhangi bir veri beklenmiyor. Ancak Dolar endeksinde şu an da görülen aşağı yönlü hareketler Altında yukarı yönlü hareketlere neden olmakta. Altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1218$’ın üzerinde 1226
$ seviyesi direnç seviyelerimiz olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1201$’ın altında 1191$’a kadar düşüşler
gözlemlenebilir. Bugün Dolar endeksi 89.20 ile günün en yükseğini test etmiş ama şu anda 89.00 seviyesinin altında işlemler görülmekte. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 88.60 ilk destek bundan sonrada 87.50 ikinci destek
seviyemiz olarak takip edilecek. Yeniden 89.00 seviyesinin üzerini test etmesiyle ilk direnç 89.70 olarak takip edilecek.
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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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