15.04.2014

15 Nisan 2014

ALTIN ANALİZİ
OLUMLU ABD VERİLERİ ALTINI ZAYIFLATIYOR...
ABD’de dün açıklanan Perakende Satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, bugün açıklanan enflasyonun da beklenti üzerinde gerçekleşmesi altına talebi azalttı. ABD'de Tüketici
Fiyatları Endeksi Mart ayında aylık bazda %0.2, yıllık bazda %1.5 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise
yıllık bazda %1.7 artış göstererek %1.6’lık beklentinin üzerinde gerçekleşti. Beklenenden yüksek
gelen ABD enflasyon verisinin faiz spekülasyonlarını artırması Altındaki düşüş üzerinde etkili oldu.
ABD tarafında takip edilen diğer gündem ise Yellen’ın bugün yaptığı açıklamalar oldu. Yellen yaptığı
konuşmada kısa vadeli fonlama risklerine karşı önlemler üzerinde çalışıldığını ve büyük bankalar
için sermaye düzenlemelerinin daha fazla olması gerektiğini belirtti. Yellen’ın yaptığı açıklamalar
fiyatlamalar üzerinde etkili olmadı.
Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan raporda da Çin talebinde düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Dünya altın konseyi uzun vadede Çin’in altın talebinin artabileceğini belirtmiş olsa da, 2014’te
Çin talebinin zayıfladığını belirtti. Konsey Çin’in yıllık altın talebinin 2017 yılına kadar %20 civarında
artabileceğini ve 2017 yılına kadar ülkenin mücevher, altın para ve külçe için yıllık talebin en az
1350 tona ulaşacağını açıkladı.
Yarın açıklanacak Çin büyümesinin de zayıflayacağı beklentisi altını zayıflatan diğer bir unsur olarak
karşımıza çıkıyor. Çin büyüme verisi TSİ 05.00’da açıklanacak.
Teknik olarak haftanın ilk işlem gününde Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkisiyle 1331 seviyesine kadar yükselen altın bugün 1286 dolara kadar geriledi. 1308 seviyesinde bulunan güçlü desteğin kırılması bu noktayı direnç konumuna getirdi. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 1280 desteği
takip edilecek. Yarın açıklanacak Çin büyüme rakamları XAUUSD’nin seyri açısından önemli.

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

