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ALTIN TEMEL/TEKNİK GÖRÜNÜM
28-29 Ekim tarihlerinde yapılan FOMC toplantısı dün akşam sona erdi. FED, varlık alım programını sonlandırırken, faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Toplantı sonrası, Dolar endeksinde ki yükseliş, Altında
da satış baskısını hızlandırdı. Altın 1220$’ın altına sarktı ve bugünde 1196$ ile günün en düşüğünü test
etti.
Bugüne baktığımızda ABD’den Büyüme rakamı geldi. Beklentinin üzerinde gelen rakam yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. Bugün ise FED Başkanı Yellen’ Washington’da konuşma yaptı. Ancak piyasalarda volatiliteyi arttıracak açıklamalarda bulunmadı diyebiliriz.
Yarın ise ABD’de Chicago PMI ve Michigan hassasiyeti verilerini takip ediyor olacağız.
Teknik olarak baktığımızda, Dolar endeksinde hareket Altının üzerinde etkisini sürdürmekte. Dolar endeksinde 86.10 seviyesi gücünü korumaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkan Dolar endeksi
gün içerisinde 86.57 seviyesine kadar yükseldi. Ancak şu anda Dolar endeksinde geri çekilme gözlemlenmekte. 86.20 seviyelerine kadar geriledi. Yine de 86.10 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin
üzerinde kalıcı olunursa Dolar endeksinde yükselişler görülebilir. 86.10 seviyesinin altında işlemler gördüğümüz takdirde ise 85.00 seviyesini takip ediyor olacağız. Altında 1182$ seviyesini destek olarak takip edeceğiz. 1196$ seviyesinde işlemler gören Altında 1207$ ve 1216$ seviyelerini direnç olarak takip
edeceğiz.
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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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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