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ALTIN GÜN İÇİ YORUM

Geçtiğimiz hafta kapanışta yayınladığımız ALTIN notu’nda 1304 USD üzerinde kapanış ki,; bu da
tam 1 sene sonra 200 günlük Hareketli Ortalama’nın üzerinde bir kapanışa tekabül ediyordu
(11.Şubat .2013), kısalarda bazı Zarar Kes (Stop Loss) kaynaklı alımlar görebileceğimizi ve bu
alımların bizi ilk etapta 1320 USD/ounce ve sonrasında da kritik bir FIBO seviyesi olan 1339
USD/ounce dirençlerine taşıyabileceğini belirtmiştik. Gün içinde 1330 USD/ounce’dan dönen
Altın’ın hareketini tamamladığını zannetmiyoruz. ABD’de tatil olması (President’s Day), Japonya’nın beklenenden köti gelen büyümesi ve ABD ekonomik verilerinin kısmen zayıflığı ALtın’I
hafızalarımıza tekrar ‘Güvenli Liman’ olarak getiriyor.
11 Şubat ile biten haftada Hedge Fonlar’ın ‘Uzun’ Altın pozisyonlarının yüzde 17 artmış olarak
69.291 kontrata ulaştığını görüyoruz. Geçen Mart’tan bu yana en yüksek (8.8%) artışın yaşandığı haftayı geride bıraktık. Yukarıdaadlandırdığımız sebepler ve Gelişmekte Olan Piyasalar’da
yaşanması beklenen erimenin kuvvetle muhtemel gerçekleşmeme olasılığının artması ile birlikte Ounce fiyatlarında aşağı yönlü bir düzeltme görülebilir. Goldman Sachs ve Barclays’de yayınladıkları Altın notlarında yükseliş rallisinin kalıcı olmadığını düşündüklerini belirttiler. 80’nin
üzerinde tutunmakta güçlük çeken USD Endeksi (DXY) ve beklenen hızla değer yitirmeyen 10
yıllık ABD tahvilleri de Altın’a destek verip; ayı piyasası savunucularına ters etki oluşturmakta.

Sığ bir piyasa izleyeceğimiz bugün de Altın’da 1339 USD direncini kırabilecek gücün toplanamayacağını düşünüyor, 1330 yükseklerin gün içi short için 1333 stopları ile çalışabileceğini tahmin
ediyoruz. Uzun zamandır bu seviyeleri görmeyen (31 Ekim 2013) shortcular, ilk denemede gerek ‘CALL Option’ satarak ya da outright satarak yeni bazı pozisyonlar açtılar. Likiditenin arttığı
günlerde Altın USD’de devam eden güçsüzlük ile 1339 USD üstü seviyeleri de test edebilir.

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.

