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ALTIN ANALİZİ
FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, bugün de Philadelphia FED Başkanı Plosser açıklamaları takip edildi. FED’in öngörülenden daha önce faiz artırımına başlaması gerektiğini belirten Plosser, faiz artırımının daha fazla ertelenmesinin enflasyonun patlamasına yol açabileceğini savundu. FOMC toplantısında ve
tutanaklarında belirtilen “kayda değer süre” ifadesinin bırakılmasını ve faiz artırımı için ekonomik verilere dayalı
bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca FED’in faiz artırımı için öngörülenden daha önce olabileceği konusunda piyasaları hazırlaması gerektiğini de ifadelerinde yer verdi.
ABD’de açıklanan verilere baktığımızda, İşsizlik maaşı başvuruları 264 Bin ile 14 yılın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakama göre 23 Bin kişi azalarak 264 Bine geldi. Piyasalarda beklenti 290 Bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise bir önceki haftanın rakamına göre
7 Bin kişi artarak 2 Milyon 389 Bin olarak gerçekleşti. Kapasite Kullanım oranı Eylül ayında yüzde 79.3 ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken, Ağustos ayında ki oran yüzde 78.8’den yüzde 78.7’e revize edildi. Endüstriyel
üretim ise yüzde 0.4’lük beklentinin üzerinde yüzde 1.0 olarak gerçekleşti.
Bugün FOMC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam edecek. TSİ 17:00’da Kocherlakota ve TSİ 20:00 Bullard
konuşmaları yakından takip edilmeli. Verilere baktığımızda ise TSİ 17:00’da Philadelphia FED İmalat endeksi
açıklanacak önemli veriler arasında.
Teknik olarak baktığımızda, dün ABD’den gelen Perakende Satışlar ve ÜFE rakamları beklentileri karşılayamadığından, Dolar endeksinin 85.00 seviyesinin altına inmesi , Altında da yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Ve
Altın dün 1249$ ile günün en yükseğini test etti. Bugüne baktığımızda gün içinde 1245$ en yüksek ve 1235$ en
düşük seviyeleri test eden Altında 1245$ direncini yeniden test etmesi durumunda 1256$ seviyesini takip ediyor olacağız. Dolar endeksinde güçlenme görülür ve 86.00 seviyelerini yeniden test ederse, Altında da aşağı
yönlü hareketler görülebilir. 1237$’ın altında saatlik kapanış görürsek 1222$’a kadar düşüşler gözlemlenebilir.
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

