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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Amerika son 5 yılın en kötü tüketim rakamlarını kaydetti.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Kişisel giderlerin
ise aylık bazda %0,3 azaldığı kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta olumsuz gelen verilerin arasında PMI rakamları ve ISM İmalat Endeksi’ de yer aldı.
Amerikan İstihdam piyasası verileri Dolar Endeksini yukarı taşıdı
ADP Araştırma Enstitüsünün yayınladığı istihdam raporunda ABD Ocak ayın 213,000 yeni istihdam sağladı. Geçtiğimiz ay
253,000 olarak gerçekleşen bu rakamın oldukça altında kalan veri piyasada hay kırıklığı yaratırken Devam Eden İşsizlik Başvurularının bu hafta 6,000 kişi artarak 2 milyon 400 bin kişiye ulaşırken İstihdam Talepleri beklentilerden iyi geldi.
Haftanın son işlem gününde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ise Amerika’nın Ocak ayında 257,000 yeni istihdam sağladığını açıkladı. İşgücüne katılım oranının da arttığı gözlemlenirken bir önceki ay %0.2 düşüş gösteren Ortalama Saatlik Kazançlar
ise %0.5 artış gösterdi. Her ne kadar İşsizlik oranı %5,6’dan %5,7’ye çıksa da olumlu gelen diğer istihdam piyasası verileriyle
Dolar Endeksi 93,500 seviyelerinden 94,730 seviyesine doğru bir yükseliş gösterdi.
Haftalık Veri Takvimi

Bu hafta veri yönünden sakin bir hafta olmakla birlikte Amerika’dan Perakende Satışlar ve tüketici güveni takip edilecek. Geçtiğimiz
ay daralma gözlenen Perakende Satışların bu hafta artış kaydetmesi beklenmekte. Michigan Üniversitesinin yayınlayacağı tüketici
güveni için ise Şubat ayı öncü göstergesinin Ocak ayına göre daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor. 2015 yılında rekor seviye olan
95,481 seviyesini test eden Dolar Endeksinde 3 haftadır devam eden düzeltme hareketleri bu haftada devam edebilir.

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.

Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta 95,000 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken bir önceki tepe noktası olan 95,480 üzerinde
sırasıyla 95,680 ve 96,580 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise yükselen trendin alt bandı olan 93,620 öne
çıkarken bu seviyenin altında 92,850 test edilebilir.

Kaynak: Matriks

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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