Gram Altın’da Rekor Seviyeler Korunuyor

Küresel piyasalar yeni haftaya oldukça pozitif bir görüntü ile başladı. Hükümetlerin ekonomileri
destekleyici hamleleri ve korona virüs önlemlerinin bir miktar esnetileceğinin açıklanması ile
endekslerde alım potansiyeli korunuyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın petrol piyasalarını
destekleyici hamleleri de petrol ﬁyatlarında toparlanma yaratırken, piyasalardaki baskı unsurlarını
zayıﬂattığı görülüyor. Korona virüs salgınında vaka sayısındaki artış hızı yavaşlarken, merkez
bankalarından gelen parasal genişleme programını genişletici hamleleri de piyasalardaki pozitif
algıyı güçlendiriyor. Bu gibi gelişmeler Ons Altın ﬁyatlarında bir miktar geri çekilme hareketi
yaratırken, dolar tarafının haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin
zayıf seyri ile kazançlarını geri vermesi Altın tarafında yükseliş potansiyelinin korunmasına yol açtı.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yüzde 0,6 seviyesi çevresinde yer alması güvenli liman talebinin
güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Bu gelişmelerin akabinde Gram Altın ﬁyatlarında 390,0 seviyesine
yönelik atakların oluştuğu görülüyor.
Dolar/TL tarafına bakacak olursak ise, yeni haftaya 7,00 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklarla
başlarken, Dünya Bankası’nın Türkiye’nin korona virüs mücadelesine destek verici hamlesinin TL
varlıkları üzerinde pozitif etkisi sınırlı hissedildi. Dünya Bankası, Türkiye’nin korona virüs salgınının
sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla “Acil Covid-19 Sağlık Projesi”
altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. Diğer taraftan TCMB bugün korona virüs salgını
kaynaklı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla 5 milyar TL piyasa değeri tutarında İşsizlik Sigortası
Fonu kaynaklı tahvil alımı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bu hafta Fed ve ECB’in para politikası toplantılarının yanı sıra ABD ve Euro Bölgesi’nde birinci
çeyrek büyüme ile Çin’de Nisan ayı imalat verileri piyasaların odağında olacak.
Gram Altın’da oluşan ﬁyat hareketine değinecek olursak, gerek kur gerekse Ons Altın tarafı güçlü
duruşunu sürdürmeye devam etmekte. Özellikle değerli metalin 390,0 direnci üzerini aşması
halinde yeni bir rekor denemesi gerçekleştirerek alım potansiyeline hız kazandırması beklenebilir.
Bu seviyeden gelebilecek olan dönüşlerde ise 375,0 desteği yön değişimine neden olabilecek ana
geçiş noktası olma görevini koruyor.
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