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 DOLAR

1.7985  % 0.00

 EURO

2.3425  % 0.00

 ALTIN

84.42  % 0.02

 BIST 100 ENDEKSİ

85,112.29  % 0.20

BIMAS   92.25 %1.93        |  AKBNK   9.36 %0.21        |  ASYAB   2.13 %-0.46        |  MGROS   22.80 %0.44        |  ISCTR   6.80 %-0.58        |  KCHOL 
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 Altın fiyatlarının motivasyonu korku olsa da manipüsayona açık olan emtianın gerçek fiyatını bulması için daha yolu olduğu yorumları yapılıyor.

Reagan ve George H.W. Bush hükümetlerinde danışman olarak görev yapan Bruce Bartlett The New York Times’daki köşesinde 2008 yılında ekonomik krizin başından bu yana
muhafazakarların enflasyon konusunda sürekli uyarıda bulunduğunu belirtti.

Bartlett makalesinde enflasyon konusundaki düşüncelerinin temelini de FED’in ekonomiyi dengede tutmak için başlattığı para arzındaki büyük artışa dayandırıkenpara arzındaki çok
hızlı artış 1970'lerde enflasyonu getirdiğini söyledi. Muhafazakarların bu deneyimin tekrarının kaçınılmaz olduğuna inandığını dile getiren Bartlett şöyle devam etti:

"Birçok muhafazakar enflasyon ya da hiperenflasyon beklentisi ile 2009 yılında yoğun şekilde altın pazarına yöneldi zira “gerçek” bir şey olan altının, dolaşımdaki parayı
değersizleştiren enflasyona karşı en iyi korunma olduğuna inanıyorlardı.

Başlangıçta altın yatırımcıları kazandı. Altın fiyatı 2009-2011 yılları arasında ons başına 900 dolardan 1.800 dolara yükselerek iki katına çıktı. O zamandan bu yana altın fiyatı istikrarlı
bir şekilde 1.600 dolara düştü. Son günlerde de keskin düşüşle birlikte 1.400 dolara geriledi.

Altının yükselişi bazı muhafazakarların altın standartını savunmasına da yol açtı. Ekonomik sorunların temelde FED’in manipülasyonundan kaynaklanan paranın kararsız karakterine
dayandığını savundular. Muhafazakarlar tarafından finanse edilen Lehrman Enstitüsü altın standardına dönüş için kampanya başlattı.

Altın standardı için temel sav altının gerçek fiyatının zaman içinde değişmemesidir. Altın standardı savunucuları tüm nominal fiyat değişikliklerinin sadece enflasyonist
beklentilerdeki değişim sonucu olduğuna inanır. Ekonomist Roy W. Jastramve StephenHarmston’ın enflasyona göre ayarlanmış gerçek altın fiyatının çok uzun süre değişmediği
yönündeki araştırması, altın standardı savunucularının başvurduğu kaynaklardan oldu.

Altın standardı savunucularının dikkat etmediği şey analizin "çok uzun süre" bölümünün yüzyıllar boyunca anlamına gelmesiydi. Altının kısa vadeli fiyatı temel para politikası söz
konusu olduğunda hiçbir şey ifade etmez. Seyrek işlem gören bir piyasa olarak altın sık sık manipülasyona, balonlara ve çöküşe eğilimli olacaktır.

Warren Buffett 2011 yılında Berkshire Hathaway yatırımcılarına yazdığı bir mektupta altın balonu konusunda uyarı yapmıştı: "Altının endüstriyel ve dekoratif faydaları vardır ancak
bunlara talep sınırlıdır. Bu dezavantajın yanında eğer bir ons altınınız varsa sonsuza kadar bir ons altınınız vardır. Altın alımlarının çoğu korku tarafından motive edilir. Son on yıl
içinde bu inancın doğru kanıtlamıştır. Bunun ötesinde yükselen fiyat; bir yatırım tezini doğrularcasına; ek satın alma eğilimi yaratır. Bir grup yatırımcı büyük satın almalarla bir
süreliğine kendi gerçeklerini yaratır.Son 15 yılda internet hisse senetleri ve evler yükselen fiyatlar ile olağanüstü aşırılıklargösterdi. Bu balonlar sırasında başlangıçta şüpheci olan
yatırımcılar bile sonunda piyasa eğilimine teslim oldu. Elbette balonlar yeterince büyüyünce kaçınılmaz sona ulaştı ve o eski eski atasözü bir kez daha doğrulandı: "Bilge adamın
başta yaptığını aptal sonunda yapar”.

Uzun vadede tüm varlıkların fiyatı temellerine döner. Son dört yıldır altın spekülatörleri, altındaki yükselişin para arzı genişlemesinden kaynaklanan temel enflasyondaki ayarlamayı
temsil ettiğini savundu. Ancak bu süre zarfında gerçek enflasyon oranı altının bu sinyalini doğrulamadı! İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi2009 yılında
yüzde 2.7, 2010 yılında yüzde1.5, 2011 yılında yüzde 3 ve 2012 yılında yüzde 1.7 oranlarında yükseldi.

Bazı analistler 2013 yılında fevkalade iyimser şekilde deflasyon beklentisi içinde."Enflasyon Şahini" Saint Louis FED Başkanı James Bullard bile aşağıya doğru fiyat baskısının
parasal genişleme önlemlerinin artırılmasını gerektirebilecek bir sorun haline geldiği uyarısında bulundu.

Ekonomistler Claude B. Erb ve Campbell R. Harvey altın piyasasında ciddi aşırı alım olduğunu belirtti. Altın fiyatlarındaki artış enflasyon eğiliminde bir değişiklik yaratmadı. Yüksek
miktarda satışa rağmen altın fiyatı hala yüksek ve altının “temel fiyatına” inmesi için daha çok yolu var.

Altıncıların çoğu kendilerini özgürlükçü olarak tanımlar ve hükümetlere duyulan derin güvensizlik nedeniyle yatırım aracı olarak altını kabul eder, altın standardını savunurlar. Ancak
20. yüzyılın en büyük özgürlükçüsü iktisatçı MiltonFriedman, altın standardı hakkında aynı şeyi düşünmüyordu. Bu sav en belirgin şekilde 1961 Tarihli "Gerçek ve Sözde Altın
Standartları" makalesinde ortaya konmuştu."

Bu site  tarafından hazırlanmaktadır. Piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir.

YASAL UYARI: 
İMKB piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Bu web sitesinde yer alan her türlü, görüş,
bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji
Hizmetleri Ltd.Şti. bunların doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan

kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar
yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Şti. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz. 
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan

yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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