9 Ocak 2015

ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi Öncesinde
Bugün TSİ 15.30’da ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri açıklanacak.

Son FOMC toplantısının tutanaklarında FED yetkilileri istihdamdaki toparlanmadan memnun olduklarını belirtirken, reel ücretlerdeki artışın ise istenen seviyeye ulaşmak için bir miktar ivme kazanması gerektiğinden bahsedilmişti.
Bir önceki Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi 245 binlik beklentilerin üzerinde 321 bin seviyesinde açıklanarak piyasalarda ABD
istihdam piyasasının toparlanmasına dair güveni pekiştirmişti. İşsizlik Oranı da kriz öncesi seviyelere inerek %5.8 olarak açıklanmıştı.
Reel ücretlere bakarsak, ise Eylül ve Ekim ayında reel ücretler yatay seyrederken, Kasım ayında ise %0.4 artış göstererek %0.2
seviyesinde olan beklentilerin de üzerinde artış göstermiş oldu.
Bugün Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi için beklenti 240 bin. İşsizlik Oranının ise %5.7’ye gerileyebileceği düşünülüyor. Çarşamba günü açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi de beklentilerin üzerinde 241 bin olarak gerçekleşerek bugünkü
veri için beklentileri olumlu yöne çeviren bir faktör oldu.
Verilerin beklentilerin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Dolar Endeksi’nde yukarı yönlü hareket ve Dolar karşıtı
paritelerde değer kazanımı beklenebilir. Reel ücretlerdeki görünüm ise ABD’deki Nisan ayından önce beklenmeyen faiz artırımını
zamanlaması için ipucu verebilir. Reel ücretlerde artışın devamı istihdam raporu ile teyit edilirse faiz artırımına dair olumlu bir
görüntü çizilecektir. Verilerin beklentiler altında gelmesi durumunda ise Dolar Endeksi’nde geri çekilme ve Dolar’da değer kaybı
görülmesi muhtemel olabilir.
Tablo 1: Tarım Dışı İstihdam Değişimi
Tar i h

V e r i (B i n )

B e k l e n t i (B i n )

A r a. 1 4

321

225

K as . 1 5

214

231

Eki.14

248

215

Ey l.14

142

225

A ğu . 1 4

209

233

Te m . 1 4

288

212

H az . 1 4

217

218

May . 1 4

288

210

Nis.14

192

200

Mar . 1 4

175

149

Ş ub.1 4

113

185

O c a. 1 4

74

196

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.

Altın’da yukarı yönlü hareket görülmesi durumunda 1,214 seviyesinin üzerinde 1,219 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,208 ve 1,198 seviyeleri takip edilebilir.
Grafik 1: Altın

Dolar Endeksi’nde ise yukarı yönlü hareketlerde yukarı yönlü hareketlerde 92.33 seviyesinin üzerinde 92.73 seviyesi, aşağı yönlü
hareketlerde ise 92.10 seviyesinin altında 91.95 ve 91.84 seviyeleri takip edilebilir.

Grafik 2: Dolar Endeksi
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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:
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 rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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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