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TARIM DIŞI İSTİHDAM SONRASI : ALTIN VE USDTRY
ABD’de Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı açıklandı.
Piyasalarda 230 Bin olarak beklenen rakam 321 Bin olarak açıklanırken, İşsizlik oranı ise beklentiler dahilinde %5.8 olarak
gerçekleşti.
Beklentinin çok üzerinde gelen rakam Dolar endeksinde olumlu algılandı ve Dolar endeksinde 89.38 seviyesine kadar yükselişler , Altında 1205$ seviyesinden 1186$ seviyesine kadar düşüşler ve USDTRY paritesinde ise 2.2500 seviyelerine
kadar yükselişler gözlemlendi. Verinin ardından piyasada fiyatlamalar hala devam etmekte.
Dolar endeksinde 89.70 direncinin üzerinde işlemler görülürse endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir.
Destek seviyemiz ise 87.75 olarak takip edilecek.
Altında, Dolar endeksine bağlı olarak satış baskısı hızlandı. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler devam ettiği
müddetçe Altında da aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Dolar endeksi 89.00 seviyesinin altına yeniden sarkarsa o zaman Altında da yukarı yönlü hareketler test edilebilir. Altında 1213$ ve 1221$ direnç seviyelerimiz olarak
devam edecek. Destek seviyelerimiz ise 1182$ ve 1160$.
USDTRY paritesinde 2.2500 seviyesi test edildi. Yeniden test edilmesi durumunda 2.2515 ilk direnç seviyesi , bu
seviyenin üzerindeyse 2.2550 ikinci direnç noktamız. Destek seviyelerine baktığımız zaman 2.2437 ve 2.2350.
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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:
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.
Bu 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.
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