17 Aralık 2014

ALTIN ANALİZİ
ABD’de TÜFE rakamları beklentileri karşılamadı.
Kasım ayında TÜFE geçen yılın aynı dönemine göre %1.3 , çekirdek enflasyon ise %1.7 artış gösterdi. Gıda ve enerji fiyatları çıkarılarak hesaplanan Çekirdek TÜFE aylık bazda beklenti dahilinde %0.1 oranında artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE’de ise %0.3 daralma gözlemlendi. Açıklanan TÜFE rakamları enflasyon tarafı için önemli bir veri seti olarak takip edilmekte. TÜFE rakamları sonrasında Dolar endeksinde ve Altında volatilite yaratmadı diyebiliriz. Bunun en önemli sebebi
TSİ 21:00’da sonuçlanacak olan FOMC toplantısı. Piyasalar FED’den çıkacak kararlara odaklanmış durumda. TSİ 21:30’da
Yellen’ın ABD ekonomisi ve para politikasına dair söyleyecekleri ve faiz artırımı hakkında yeni söylemler piyasalarda volatiliteyi arttıracaktır.
Dolar endeksinde 88.20 desteği hala gücünü korumaya devam ediyor. Endeks bu seviyenin altına kırarsa o zaman 87.50
desteğini takip ediyor olacağız. Endekste aşağı yönlü hareketler Altında da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirir ve
Altında 1202$ ve 1223$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Dolar endeksinde 89.20 seviyesine kadar yükselişler görülmesi durumunda 90.00 seviyesi test edilebilir. Altında 1187$’ın altında 1181$ hedeflenebilir.
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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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