26 Kasım 2014

ALTIN Analizi
ABD’de enflasyona yönelik önemli veri seti olarak görülen ABD verileri açıklandı. Dayanıklı Mal Siparişleri aylık
bazda beklentinin üzerinde yüzde 0.4, Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise yüzde 0.5’lik beklentinin altında
-%0.9 olarak gerçekleşti. Kişisel Gelir ve Kişisel Gider rakamları da beklentilerin altında açıklandı.
Bu verilerle birlikte, 22 Kasım ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları önceki haftaya göre 21 Bin kişi
artarak 313 Bine geldi. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada
bir önceki haftaya göre 17 Bin kişi azalarak 2 Milyon 316 Bin oldu.
Özellikle enflasyona yönelik açıklanan verilerin ardından Çekirdek Dayanıklı Mal siparişleri ve Kişisel Gider/
Gelir rakamlarının da kötü gelmesiyle Dolar endeksinde 87.70 seviyesine kadar düşüşler görüldü. Dolar endeksinde 87.70 kritik bir seviye olarak takip edilecek. Bu seviyenin üzerine işlemleri yeniden test etmesi durumunda ilk hedef 88.30 ve ikinci hedef ise 89.10 olarak takip edilecek. 87.70 seviyesinin altında işlemler görüldüğü
takdirde ise 87.50 ve 86.70 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Dolar endeksinde aşağı yada yukarı yönlü
hareketler Altının seyri açısından önemli olacaktır. Altında 1195$’ın altında 1178$ seviyesine kadar düşüşler
görülebilirken, yukarıda ise direnç seviyelerimiz 1205$ ve 1215$.
Günün kalanında, TSİ 16:45 Chicago PMI, 16:55 Michigan Hassasiyeti ve 17:00 Bekleyen Konut satışları ABD
tarafında takip edilecek önemli veriler arasında.
ABD’de piyasalar Şükran Günü dolayısıyla yarın tam gün , Cuma günü ise yarım gün kapalı olacaktır.
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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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