23 ŞUBAT 2015

Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta FOMC Toplantı tutanaklarının açıklanması , açıklanan Amerikan verileri ve Yunanistan müzakereleriyle volatilitenin
fazla olduğu Dolar Endeksi haftayı hemen hemen yatay kapattı.
FOMC Toplantı tutanakları, faiz artırımı için erken olduğunu belirten bir yaklaşımla dış ekonomilerdeki olumsuzluğun Amerikan

ekonomisini de olumsuz etkileyebileceği açıklandı. “Sabırlı” ifadesinin tutanaklardan çıkarılmadığı dikkat çekerken faiz artırımının ne kadar erken gerçekleşirse o kadar riskli olacağı belirtildi. Güçlü Dolar’ın Amerikan ihracatına zarar verdiği ise bir diğer
konu. Ancak, FED’in buna nasıl yaklaşacağı ve kur savaşına girip girmeyeceği ise önümüzdeki zamanda izlenecek.
Gelen veriler açısından da olumsuz bir hafta geçiren Dolar Endeksinde geçtiğimiz haftanın olumlu açıklanan tek verisi İstihdam Talepleri oldu. Perşembe günü hem beklentilerin hem de önceki haftanın oldukça üzerinde açıklanan rakam 283,000 kişi
olarak gerçekleşti ve hafta boyunca özellikle toplantı tutanaklarından kaynaklanan kayıpları silmeye çalıştı.
Geçtiğimiz hafta Yunanistan müzakerelerinin hafta boyunca bir sonuca erdirilememesi Euro’ya değer kaybettirirken Dolar Endeksi
desteklendi.
Haftalık Veri Takvimi
Tarih
23.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
24.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015

Veri
Mevcut Konut Satışları (Oca)
Mevcut Konut Satışları Aylık (Oca)
S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) (Ara)
Hizmetler PMI (Şub)
Tüketici Şartları (Şub)
Yeni Konut Satışları (Aylık) (Oca)
Yeni Konut Satışları (Oca)
Çekirdek CPI (Aylık) (Oca)
Çekirdek CPI (Yıllık) (Oca)
Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri (Aylık) (Oca)
CPI (Yıllık) (Oca)
CPI (Aylık) (Oca)
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Oca)
GDP (çeyreklik) (4. çeyrek)
Chicago PMI (Şub)
Michigan Hassasiyeti (Şub)
Beklemedeki Konut Satışları (Aylık) (Oca)

Önem Seviyesi
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek

Beklenti
5,03M
4,40%
100,00
487K
0,10%
0,10%
0,10%
-0,50%
2,00%
2,10%
58,5
96,5

Önceki
5,04M
2,40%
4,30%
54,20
102,90
11,60%
481K
56.2
1,60%
-0,80%
0,80%
-0,40%
-3,30%
2,60%
59,40%
9360,00%
-3,70%

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.

Bu hafta Amerika veri açısından yoğun geçirecek olup Dolar Endeksinde volatilite yüksek olacaktır. Konut verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak olan TÜFE ve Dayanıklı Mal Siparişleri, Cuma günü ise büyüme rakamı Dolar Endeksinde hareketin yönünde
belirleyici olacaktır. Büyüme ve TÜFE’nin geçtiğimiz aya göre olumsuz açıklanması bekleniyor. Beklentiye paralel olarak Dolar Endeksinde bu hafta geri çekilmeler gözlemlenebilir. ancak, Yunanistan tarafına baktığımızda her ne kadar Cuma günü bir uzlaşmaya varılmış gibi görünse de Yunanistan hükümetinin hangi alanlarda kemer sıkma politikası uygulayacağına dair bir listeyi Eurogroup’un
onayına sunması gerekiyor. Yunanistan’ın 4 aylık bir nefes aldığını söylesek de borç krizi henüz çözümlenmiş değil ve net bir karara
bağlanmadığı sürece Euro’da kayıplarla birlikte Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketleri destekleyici bir neden.

Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksi 4 saatlik grafikte oluşan üçgen formasyonunda yükseliş eğiliminde olan endekste 94,860 seviyesi önemli direnç
konumunda bu seviyenin kırılması halinde üçgen hedefleri 95,500 ve 96,560 olup 94,860seviyesinden dönüşlerde üçgenin alt
bandı olan 94,000 seviyesinin aşılması halinde 93,630 ve 92,800 destekleri 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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