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ALTIN ANALİZİ
ABD’de Perakende Satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Enflasyon tarafı için önemli görülen ,harcama ve tüketime yönelik olan Perakende Satışlar aylık bazda %0.4 beklenirken
%0.7 , Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise %0.5 artış gösterdi. FED tarafında yakından
takip edilen bir veri seti olduğunu söyleyebiliriz. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 6 Aralık’ta sona eren haftada 294Bin ile
299 Binlik beklentinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 2 Milyon 514 Bin
olarak açıklandı. İstihdam rakamlarında ki azalma istihdam piyasasından olumlu sinyaller göstermekte. Açıklanan olumlu
ABD verilerinin ardından Dolar endeksinde ki yükseliş Altında da aşağı yönlü hareketler görmemize neden oldu. Altın
1220$ seviyesinde tutunmaya çalışırken verilerin ardından 1220$ seviyesinin altına sarktı. Teknik açıdan bakıldığında,
Altında 1221$ seviyesini yeniden test etmesi durumunda 1230$ ve 1238$ dirençleri yakından takip edilecek. Eğer Altında aşağı yönlü hareketler gözlemlenirse, 1216$ ve 1203$ destek 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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