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ALTIN ANALİZİ
Altın tarafında volatilitenin yüksek olduğu dönemde Fed Üyelerinin açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bugün
ise Fed Üyesi Plosser’ın ve Fisher’ın konuşmaları takip edildi. Plosser konuşmasında ABD ‘de enflasyonun hedeflerin altında olmasına rağmen kritik bir seviyede olmadığını açıklarken piyasadaki her kıpırdanmaya karşı
hareket edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Plosser, faizleri arıtmadan önce enflasyon hedefine ulaşılmasına dikkat çekerken; Fisher ise yazdan önce faiz artışına gidilmesinin mümkün olduğunu ;faiz artırımına geç
gidilmesinin resesyona sebep olabileceğinin altını çizdi.
Veri akışı açısından baktığımızda Zincir Mağaza Satışları haftalık bazda bir önceki dönem %-1,6 iken; bu dönem %1,5 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ,ise bir önceki dönem %1,8 açıklanırken; bu dönem %2,1 olarak
açıklandı. Perakende Mağaza Satışlarındaki büyümeyi açıklayan Kırmızı Kitap ise aylık bazda %–1,0 seviyesinde
gerçekleşti.
Teknik açıdan bakıldığında Dolar Endeksindeki yükseliş Altındaki satış baskısını hızlandırırken Altın günü
1151,seviyesinden açarken; en düşük 1146 desteğini denedi ancak kıramadı. Aşağı yönlü hareketlerde 1146
seviyesinin altında 1139 ve 1120 destekleri bulunurken; yukarı yönlü hareketlerde 1162 seviyesinin üzerinde
1166 seviyesi test edilebilir.
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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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