6 Kasım 2014

ALTIN : TARIM DIŞI İSTİHDAMI BEKLERKEN
Piyasalar yarın ABD’de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamını bekliyor. Eylül ayında gelen veri
248 Bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasaların beklentisi ise 215 Bin düzeyindeydi. İşsizlik
tarafında ise yüzde 5.9’a gerileyerek 2008 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yarın ise İşsizlik oranında beklenti yüzde 5.9 ile değişim göstermeyeceği yönündeyken, Tarım Dışı İstihdamda ise beklenti 235 Bin.
Bugüne baktığımızda ABD’de İşsizlik maaşı başvuruları , 1 Kasım ile sona eren haftada önceki haftaya göre 10 Bin kişi azalarak 278 Bine geriledi. Piyasalarda beklenti 285 Bin idi. Bir önceki haftanın
rakamı ise 287 Binden 288 Bine revize edildi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 25 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 39 Bin kişi azalarak 2 Milyon 384 Bin oldu.
FOMC üyelerinden, TSİ 17:70 Chicago FED Başkanı Evans ve TSİ 20:30 Powell konuşmaları yakından
takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, Ekim ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamı zamanında Altında
1210$-1220$ bandında işlemler görülmekteydi. Dolar endeksi ise 86.00 seviyesinin üzerini test etti.
Geçtiğimiz hafta FOMC toplantısının ardından Dolar endeksinde ki güçlenmenin de etkisiyle Altında
sert satış baskısı görüldü ve Altın 1200$ altına sarktı. Ve geçtiğimiz haftayı 1172$ seviyesinden kapayan Altın bu haftaya 1171$ seviyesinden başladı. Ve 1137$ ile bu haftanın en düşük seviyesini test
etti. Yarın açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde gelirse Dolar endeksi
olumlu algılanacağından Dolar endeksinde ki yukarı yönlü hareketlerde 88.00 ve 88.72 direnç seviyeleri takip edilecek. Eğer beklentinin altında gelirse Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görüleceğinden 87.70 ve 87.50 destek seviyelerimiz. Altına baktığımızda, 1136$’ın altında 1129$’a kadar
düşüşler görülebilir. Yukarıda ise 1153$ ve 1169$ direnç seviyeleri 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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