19 Kasım 2014

ALTIN Temel/Teknik Görünüm
ABD’de konut verileri açıklandı. konut başlangıçları yüzde 2.8 düşüşle 1 Milyon 9 Bin olarak gerçekleşirken, piyasalarda
beklenti yüzde 0.8 artışla 1.03 Milyon olacağı yönündeydi. Bir önceki ayın rakamı ise yüzde 6.3 artıştan yüzde 7.8 artışa
revize edildi. İnşaat izinleri de yüzde 4.8 artışla 1 Milyon 80 Bin oldu. Açıklanan verilerde inşaat izinleri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, konutların kötü gelmesiyle Dolar endeksinde az da olsa geri çekilme gözlemlendi.
Bugün için ABD’de TSİ 21:00’da açıklanacak olan FOMC Toplantısının Tutanakları takip edilecek. Dolar endeksinde ve
Altında volatilite artabilir.
Açıklanan ABD verilerinin ardından, Dolar endeksinde 87.70 seviyesinin üzerinde işlemler görülürken verinin ardından Dolar endeksinde geri çekilme gözlemlendi. 87.56 seviyesine kadar düşüşler görüldü. Altında 1205$ ve 1215$ direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Dolar endeksinde yükselişler gözlemlenirse o zaman Altında satış baskısı artabilir. Destek seviyeleri olarak ilk hedef 1191$ ve ikinci hedef olarak 1183$ seviyeleri takip edilecek.
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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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