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ALTIN ANALİZİ
Haftaya genel olarak baktığımızda, ABD’nin gündeminde 16-17 Eylül tarihlerinde yapılan FOMC toplantısı vardı.
Varlık alım programında yine 10 Milyar Dolarlık bir azaltıma giden FED, Ekim ayında yapılacak olan toplantısında
15 Milyar Dolar azaltıma giderek, varlık alım programını sonlandıracak. Programın sonlanmasından sonra piyasaların merakla beklediği ise faizlerde ilk ne zaman artırıma gideceği yönünde. Bu toplantıda faiz artırımı için,
Varlık Alım programının bitişinden itibaren “kayda değer bir süre” beklenilmesi gerektiği belirtildi. Faiz artırımı
için ekonomik aktivitelere, enflasyon ve istihdam piyasasına yakından bakılacağı daha önceki toplantılarda belirtilmişti. Bu toplantıda FED Başkanı Yellen, istihdam piyasasındaki şartlarda iyileşme görülse de atıl kapasitenin
hala mevcut olduğunu belirtti. ABD ekonomisinde ılımlı büyümenin devam ettiğini, faiz artırımı için hız ve zamanın ülke ekonomisinde ki duruma bağlı olduğu ifadelerine de yer verdi. %2 enflasyon hedefi olan ülkede bu
haftada TÜFE rakamları açıklandı. Ancak gelen rakamlar beklentileri karşılamadı. Aylık bazda yüzde 0.2 ve yıllık
bazda ise yüzde 1.7 daralma gösteren rakamlar Dolar endeksinde 84.400’ın altında işlemler görmemize neden
oldu. Ancak FOMC toplantısının ardından gelen açıklamaların etkisiyle Dolar endeksinde ki güçlenme Altında
satış baskısını hızlandırdı ve 1220$ seviyelerinde işlemler görmeye başladık. Bugün ABD’de veri akışı açısından
sakin. Haftaya ABD Büyüme rakamları ve Dayanıklı Mal Siparişlerini takip ediyor olacağız. Bu veriler Altının seyri
açısından önemli olacaktır. FOMC toplantısının ardından, FOMC üyelerinden gelecek farklı açıklamalarda Altında
volatiliteyi arttırabilir.
Teknik olarak baktığımızda, 1221$ seviyesinde işlem gören Altında, 1216$’ın altında 1210$,1227$’ın üzerinde
ise 1232$ seviyesi test edilebilir.
GRAFİK: ALTIN

Kaynak:Bloomberg

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.

