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FOMC toplantı sonucu Altında yönü belirleyecek. 

Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta Çin’in yılbaşı tatili yapması nedeniyle fiziki alımcılardan 

yoksun aşağı yönlü hareketlerine devam etmiş ve bu düşüşe ünlü spekülatör George Soros’un 

altın alım pozisyonlarını azaltması spekülasyonu destek vermiştir. Bu süreçten sonra özellikle 

yeni hafta ile beraber Şangay borsasında Altın piyasasının yükselişlerine destek olacak 

alımlarda yer alınması Altın fiyatlarının yukarı yönlü atak başlatmasını sağladı.  

Bütün bu açıklamalar sonrasında Altın fiyatlarını incelediğimizde düşüş kanalı içerisinde yer 

aldığını ve kanalın alt noktası olan 1584 desteğinin önemli bir yere sahip olduğunu 

görmekteyiz. Geçen hafta 1597 seviyesine kadar gerileyen altın fiyatları şuanda 1604 

seviyelerinde ve gün içi düşmeye çalışmaktadır.  

Genel olarak baktığımızda bu akşam başlayacak ve yarın akşam sonlanacak FOMC toplantısının 

Altın fiyatları üzerinde net bir etki yarattığını gözlemleyebiliyoruz. Hatırlanırsa Aralık ayındaki 

FOMC toplantısında “Parasal Genişleme 2013 yılında sonlanmalı” ifadesi Altın fiyatlarında sert 

düşüşlerin oluşmasını sağlamış ancak geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantısında ise “Aylık 85 

milyar dolar’lık Parasal Genişlemeye devam” sinyali vererek altın fiyatlarının yükselmesini 

sağladı.  

Bu nedenle de yarın ki FOMC toplantı sonucu çok önemlidir. Genel beklenti “Aylık 85 milyar 

dolar’lık Parasal Genişlemeye devam” olarak bilinmektedir ve böyle bir ihtimal gerçekleşirse 

Altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Peki Teknik Analiz ne diyor? 

Altın fiyatlarını günlük grafikte incelediğimizde düşüş kanalı içerisinde hareketlerine devam 

ettiğini ve bu kanal içerisinde kanalın alt noktası olan 1584 desteğinin hedeflenme 

ihtimallerinin oluştuğu gözlemlenmektedir. Ancak kanal içi hareketler etkisini gösterdiğinden 

dolayı 1604 – 1580 arasından dönüşlerin gerçekleşme ihtimallerini dikkatle takip etmek ve 

buna göre risk yönetimimizi hesaplamamız gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra Trend takibi konusunda bize net fırsatlar yaratan RSI indikatörünü 

incelediğimizde şuanda Aşırı Satış bölgesinde yer aldığından dolayı Tepki Alışları ihtimalinin 

güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda yarın ki FOMC beklentisini de dikkate alarak 1584 

desteğine kadar yaşanılacak olası geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve 

zararı durdur olarak da 1584 desteği altında günlük kapanış yaparak strateji oluşturabilirsiniz. 

Hedef olarak da 1651 ve 1697 seviyeleri hedef noktaları olarak belirlenmiştir. 

NOT: GCM Forex’in yatırımcıları ile paylaşmış olduğu altın kural olan açmış olduğu 

pozisyonların %5 oranını geçmemesidir. Çünkü yatırımcı eğer bu kuralı ihlal etmezse 

işlemlerinden elde edeceği zarar hesabını net bir şekilde eritecek bir miktar olmayacaktır. Buna 
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bağlı olarak da yüksek kazanç elde etmediği gibi tatminkar kazançlarla piyasada 

profesyonelliğe giden yolda işlemlerini sürdürecektir. 

Günün Foreks Sözü: Trend dostunuzudur, ta ki değişene kadar. “ E.Seykota “ 

 

 


