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ALTIN Gün İçi Analizi
Bu haftanın gündemi olan ve yarın akşam TSİ 20:00 de sonuçlanacak olan FOMC toplantısında; Varlık
Alım Programının bitirilmesi beklenilirken; faiz artırım zamanı ile ilgili yapılacak olan açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
Bugüne baktığımızda; ABD’de enflasyon için önemli bir veri seti olan Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda yüzde 0,5 piyasa beklentisinin oldukça altında yüzde –0,2 açıklanırken; Çekirdek Dayanıklı Malların
Siparişi aylık bazda yüzde 0,5 piyasa beklentisinin altında yüzde –1,3 olarak gerçekleşti. Verinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlemlenirken; Altında 1229 seviyesinden 1235
seviyesine kadar yükselişler görüldü. Bugün ABD Tüketici Güveni takip edilecek olan önemli veriler arasında. Yarın açıklanacak olan FOMC Toplantısının sonucu ise Altın fiyatlarındaki volatiliteyi artırabilir.
Teknik olarak baktığımızda; aşağı yönlü hareketlerin devamında 1222 ve 1204 destek seviyeleri olarak
takip edilecekken; 1237 seviyesinin üzerinde 1249 seviyesine kadar yükselişler gözlemlenebilir.
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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:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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