PİYASAYA BAKIŞ: ALTINDA 2018 BEKLENTİLERİ – 21 Aralık 2017

2018’de Altın İçin Yükseliş mi Düşüş mü?
2016 ile karşılaştırdığımızda, piyasadaki volatil duruma ve kilit piyasa gelişmelerine rağmen bulunduğumuz yıl içerisinde
altın fiyatları yükseliş gösterdi. Güvenli liman olarak görülen değerli metal, 2017’deki jeopolitik gerilimlerin ortasında
birçok kez yükseliş yaşadı.

Yeni yılda odaklanmamız gereken önemli etkenler
1) ABD Merkez Bankası(FED):
Jerome Powell’in yeni FED başkanı olarak göreve başlama tarihi Şubat 2018 olarak belirlendi. Optimal enflasyon oranını
desteklemek için daha önceki dönemlerde de olduğu gibi Jerome Powell da şahin sinyaller verdi. Ayrıca, ABD ekonomik
verilerinin olumlu gelmesi ile oluşan pozitif piyasa koşulları FED’in mevcut sıkı para politikasını destekledi.
2) Amerikan Doları(USD):
2017’deki faiz artırımları ve vergi reformu beklentileriyle dolar fazlasıyla desteklenmişti. Önümüzdeki yıl içerisinde ise
beklenen 2 veya 4 faiz artışı, dolardaki kademeli yükselişin devam etme beklentilerini artırdı.
3) Kripto-paralar:
Yeni fenomen kripto-paralar, finansal piyasalarda büyük bir etki yarattı. Bitcoin’in başı çektiği kripto-paraların her geçen
gün daha da ünlenmesiyle birlikte sermaye akışının yönü değişti. Bu sermaye akışıyla birlikte Bitcoin(BTC) 276 milyar
dolar piyasa değerine ulaştı. Toplamda 1370 farklı paraya sahip olan kripto-para piyasasının değeri ise 603 milyar dolar
oldu. Kripto-paraların insanlar tarafından yeni güvenli liman olarak görülmesiyle birlikte altın fiyatları fazlasıyla zarar
gördü. Bitcoin ile başlayan kripto-para türev ürünlerinin 2018’de daha da fazla olacağı ön görülmekte. Bu nedenle değerli
metal fiyatlarında zayıflama görme ihtimalimiz var.

PİYASAYA BAKIŞ: ALTINDA 2018 BEKLENTİLERİ – 21 Aralık 2017
Peki bu gelişmeler, 2018’de altın fiyatlarında bir düşüşün sinyalini mi vermekte?
2018'deki merkez bankası tarafından faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin ortasında, piyasa oynaklığı her zaman finansal
piyasa denkleminde sabit kalacaktır. Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmalara karşı kendini korumak için değerli metalleri
güvenli liman olarak görmeye devam edecektir. Bu nedenle, jeopolitik gerilimler arttıkça ve belirsiz koşullar piyasalarda bir
etki yarattığında altın fiyatlarında bir artış bekleyebiliriz.
Kaynak: Phillip Futures Research - Commodities Outlook for 2018
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Uyarı Notu
Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen PhillipCapital Menkul Değerler
A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından hazırlanmış olup, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda
makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar,
veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım –
satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve
tavsiyeler 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.
Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada
yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak
doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Bu
belgenin hiçbir bölümü; PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz
veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz. Size sunulan yatırım
bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

