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GÜNLERDEN TARIM DIŞI İSTİHDAM : ALTIN VE USDTRY
Piyasaların merakla beklediği Tarım Dışı İstihdam verisi TSİ 15:30’da açıklanacak. Eylül ve Ekim aylarında açıklanan rakamlarına baktığımızda, Ekim ayında Tarım Dışı İstihdam rakamı 233 Binlik beklentinin altında 214 Bin olarak gerçekleşti.
Eylül ayının rakamı ise 254 Bin olarak revize edildi. TSİ 15:30’da açıklanacak olan veri de piyasaların beklentisi
230 Bin.
İşsizlik oranı ise Eylül ayında %5.9’a gerilemiş ve o zaman bu açıklanan rakam Temmuz 2008’den bu yana en düşük seviye olarak değerlendirilmişti. Sonrasında Ekim ayında da işsizlik oranında düşüş görüldü ve %5.8 olarak açıklandı. Bugün
açıklanacak olan rakam, piyasaların beklentisi %5.8 ile değişmeyeceği yönünde.
En son açıklanan Tarım Dışı İstihdam rakamında Altın 1200$’ın altında 1145$ seviyelerinde işlemler görüyorken Tarım
Dışının beklentinin altında gelmesiyle Dolar endeksinde ki aşağı yönlü hareketler Altında da alımları hızlandırmış ve 1157$
seviyesine kadar yükselişler görülmüştü ve sonrasında da yükselişler devam etmişti. Dolar endeksi de 88.00 seviyesinin
üzerinde işlemler görülürken, açıklanan veri sonrası 88.00 seviyesinin altına sarkmıştı.
Bugünkü tabloya baktığımızda, gelecek olan Tarım Dışı İstihdam rakamı beklentilerin üzerinde gelirse Dolar endeksinde
yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ya da beklentileri karşılayamayan rakam Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketleri tetikler.
Beklentinin üzerinde gelen rakam Dolar endeksinde 89.00 seviyesinin üzerini yeniden test etmesini sağlayabilir ve Dolar
endeksinde 89.70 direncini takip ediyor olacağız. Beklentinin altında gelen rakamda ise Dolar endeksinde geri çekilmeler
görülürse o zaman destek seviyemiz 87.75.
Altın, 1200$ seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler Altında satış baskısını hızlandırabilir. Altında 1194$ ve 1182$ destek seviyelerimiz olarak takip edilecek. Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerde ise Altında alımlar hızlanabilir ve 1213$ ve 1221$ direnç seviyelerimiz.
USDTRY paritesinde, 2.2437 ve 2.2505 direnç seviyelerimiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.2351 ilk hedef ve 2.2286
ikinci hedef olarak takip edilecek.
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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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