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TARIM DIŞI İSTİHDAM ANALİZİ
ABD’de Tarım Dışı İstihdam Şubat ayında 175 bin kişi olarak gerçekleşip, 150 binlik beklentinin üzerine çıktı. İstihdamdaki artışa rağmen, işgücüne katılımın artmasından dolayı işsizlik oranı aynı dönemde %6.6’dan %6.7’ye yükseldi.
Tarım Dışı İstihdam’ın beklentilerin üzerinde gelmesi ile altın sert satış baskısına uğrayarak 1351
dolardan 1331’e geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2.71’den %2.79’a yükseldi. Altında 1331
dolar seviyesine kadar gözlenen düşük seviyelerden tepki alımları gelmesi durumunda takip edilecek direnç seviyesi 1341 dolar olacak. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 1332 desteği
önemli. XAUUSD Destekler: 1332-1321-1308 / XAUUSD Dirençler: 1341-1360-1378

Dün yazdığımız FED raporunda Tarım Dışı
İstihdam verisinin en fazla etkili olacağı
varlık sınıflarının ALTIN ve ABD TAHVİLLLERİ olacağını belirtmiştik. Diğer varlık
sınıfları fiyatlamalarında yaşanan volatilitenin kalıcı olmadığına inanıyoruz, zira
FED varlık alım azaltımı programında bir
değişiklik yapmadan ölçülü adımlarla
2014 senesi içerisinde varlık alımlarını
sonlandıracaktır. Önümüzdeki süreçte
FED’in faiz politikasını etkilemesi daha
muhtemel olan ENFLASYON özellikle
TÜFE piyasalar tarafından daha dikkatle
izlenmek zorundadır.
UST10Y Destekler: 2.80-2.87-2.97
UST10Y Dirençler: 2.70-2.65-2.59
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.
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ABD’den beklenen Tarım Dışı İstihdam verisi açıklandı. Rakam, 150 000 olan beklentinin
üzerinde 175 000 gelirken, işgücüne katılımın beklenenden biraz daha fazla artmasından
dolayı işsizlik oranı ise %6.6’dan %6.7’ye yükseldi. Dün yazdığımız NFP raporumuzda,
Tarım Dışı İstihdam verisinin en fazla etkili olacağı varlık sınıflarının Altın ve ABD tahvilleri
olacağını belirtmiştik. Sabah yayınladığımız USDJPY raporumuzda gerek makroekonomik
veriler ama esasen aşırı güçsüz olan USD endeksinin veri sonrası kısmen güçlenmesi halinde (USD endeksi veri sonrası 79.60’dan 79,82’ye yükseldi) , USDJPY’nin daha önce
EURJPY ve GBPJPY paritelerinde gördüğümüz yükseliş hareketinin bir benzerini gerçekleştirebileceğini yazmıştık. Verinin kısmen USD olumlu algılanabileceği bir gerçekleşme
sonrası , 103.07 direncinin hızlı bir şekilde kırıldığını gördük. 103.99 JPY/USD beklediğimizden önce test edilebilir. Orta uzun vade YEN short üzerinden carry tradeler hala cazip
durmakta.
Destekler:103,60-103,99-102,82
Dirençler:103,39-103,07-104,38
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