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ALTIN ANALİZİ
Tarım Dışı İstihdam sonrası Dolar endeksinde ki yükselişler Altında da satış baskısını arttırmıştı. Geçtiğimiz hafta ABD’de
veri akışı yoğundu ancak bu haftaya baktığımız zaman Perşembe günü Altında volatiliteyi arttıracak veriler bulunmakta
özellikle tüketim ve harcamalar tarafına yönelik olan bu veriler Perakende Satışlar ve Çekirdek Perakende Satışlar rakamları olacak. Ancak bugüne baktığımızda Altında yukarı yönlü hareketler gözlemlenmekte. Gün içerisinde 1226$ ile günün
en yükseğini test eden Altında bu yükselişin sebeplerine baktığımız zaman, ABD 10 yıllık tahvillerinin 2.21 seviyesine kadar düşmesi, Dolar endeksinde görülen kar satışları diyebiliriz . Ayrıca piyasalarda hemen hemen tüm dünya endekslerinde görülen satış hareketinin riskli varlıklardan kaçış yaşandığını bize gösterirken paranın daha çok güvenli liman olan
YEN ve Altın tarafına kaydığını izliyoruz.
Altında, 1235$ direncini yakından takip ediyor olacağız. 1235$ direncini de yukarı yönlü kırdığı zaman 1255$ seviyesine
kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1202$ ve 1185$ destek seviyelerimiz. Dolar endeksinde
88.40 seviyesi güçlü bir destek noktamız. Bunu aşağı yönlü kırarsa 87.80 seviyesine kadar düşüşler görülebilir. 88.90
direncini yeniden test etmesi durumunda 90.40 seviyesi 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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