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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz ay 59,0 olarak gerçekleşen ISM İmalat Endeksi 57,9 beklentiye karşılık 58,7 olarak açıklanırken bu rakam son 3,5 yılın en iyi ikinci
rakamı olarak karşımıza çıktı ve Amerika’da imalat sektörünün toparlanmakta olduğunun sinyalini verdi.
Hafta içinde açıklama yapan New York FED Başkanı William Dudley, faiz artırım zamanının sadece verilere değil aynı zamanda finansal piyasaların bu artırıma vereceği tepkiye de bağlı olduğunu belirtti. Finansal piyasalarda bir daralma belirtisi olmadığı takdirde FED’in biraz daha agresif
bir politika izleme ihtimali olduğunu belirten Dudley, erken normalleştirmenin geç normalleştirmeden daha riskli olduğunu vurguladı.
Dallas FED Başkanı Fisher, Salı günü yaptığı açıklamada düşük petrol fiyatlarının Amerikan ekonomisi açısından olumlu olduğunu belirtirken
enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinin kalıcı olmadığını belirtti. Yapı harcamalarının Ekim ayında beklentilerin üzerinde %1,1 artmasının piyasada bir güven ortamının oluşmasına neden olurken haftanın devamında ADP Araştırma Enstitüsünün açıkladığı verilere göre Kasım ayında Amerika’da 208,000 kişiye istihdam sağlandı. Tarım Dışı Üretkenlik ise %2,3 artış gösterdi. Her ne kadar istihdam verisi beklentilerin altında gerçekleşse de son 8 ayda yedinci kez 200,000’in üzerinde gelen rakam ve FED’in iş dünyasının nabzını tuttuğu Bej Kitap raporunda iş alımlarında toparlanma olduğu açıklaması piyasada optimizm yarattı. Dolar Endeksi haftanın ilk günündeki kaybının aksine %0,40değer kazandı.
Avrupa Merkez Bankası kararı ile Dolar’da satış baskısı arttı. Dolar Endeksi Perşembe günü 88,21 seviyesine kadar geriledi.
Perşembe günü yapılan Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Avrupa Merkez Bankası yönetim konseyi politika faizini %0,05’te, mevduat faizini -%0,2’de ve marjinal fonlama faizini ise %0,3’te sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi kararın ardından yaptığı açıklamada önümüzde ki yıllara dair enflasyon ve büyüme beklentilerini aşağı çekerken mevcut beklentilerin içine son haftalardaki petrol düşüşünün katılmadığını belirterek enflasyon görünümünün daha aşağı revize edilebileceğini açıkladı. Açıklamanın en can alıcı kısmı ise Mario Draghi’nin ilave teşvike ihtiyaç duyulup duyulmadığına 2015’in ilk çeyreğinde değerlendireceklerini açıklaması oldu. Ek teşvik planının ertelenmesi Dolar Endeksinde sert düşüşlere neden olurken endeks en düşük 88,21 seviyesini test etti.
Avrupa Merkez Bankası’nın bu kararı her ne kadar finansal piyasaları huzursuz etse de, mevcut durumda ki aşağı yönlü revizelere ve bu revizelerin devamının gelebileceğinin duyurulması Avrupa Bölgesi’nin deflasyon riskini gözler önüne sermekte ve ek bir teşvik planının hayata geçirilmesi olasılığını artırmakta. Bu duruma seyirci kalmasını düşünmediğimiz Mario Draghi’nin eninde sonunda ek bir teşvik paketi yayınlayacağını
göz önünde bulundurursak Dolar Endeksinin ilerleyen dönemlerde daha fazla değer kazanması muhtemel. Avrupa Merkez Bankası’nın 2015
yılındaki ilk toplantısı 22 Ocak’ta yapılacak.
Dolar Endeksi Cuma günü açıklanan İstihdam raporuyla yükseldi.
Cuma günü Amerikan hükûmetinin açıkladığı istihdam raporuna göre, Kasım ayında işverenler 321.000 kişiye istihdam sağladı. Bu rakam son iki
yılın zirvesinde açıklanırken piyasalarda sok etkisi yarattı. Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketle birlikte Amerikan Vadelilerinde de değerlenme söz konusu oldu. Ayni rapora göre ortalama saatlik kazançlar gecen seneden beri ilk defa %0,4 artış gösterirken işsizlik oranı %5,8 , is gücüne katilim oranı da %62,8 olarak açıklandı ve değişiklik göstermedi. Dolar Endeksi haftaya %0,11 yükselişle 89,33 seviyesinden kapattı.

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 Dolar Endeksi Perakende Satışlar ve Michigan Hassasiyeti ile yön bulacak.

Perşembe günü açıklanacak olan Devam Eden Issızlık Başvuruları geçtiğimiz ay 2 milyon 362 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Bu ay ise piyasa beklentisi geçtiğimiz ay ile hemen hemen ayni. Cuma günü açıklanan istihdam raporunun olumlu gelmesi istihdam piyasasında bir düzelmeye işaret
ederken bu verinin de geçtiğimiz aydan daha iyi gerçekleşmesi beklenebilir. Bir diğer önemli veri ise İstihdam Talepleri. Geçtiğimiz ay 297.000
kişinin başvuruda bulunduğu açıklanırken bu ay beklentiler biraz daha olumsuz.
Ekim ayında perakende satışlar %0,3 artış gösterirken Kasım ayı piyasa beklentisi %0,4 artış yönünde. Şükran günü ertesi itibariyle başlayan
alışveriş sezonu her ne kadar geçtiğimiz yılın ayni dönemine göre hayal kırıklığı yasatsa da Amerikan tüketicisinin bu ayda bir önceki aya göre
daha fazla harcadığı muhtemel. Bu nedenle perakende satışların beklentilerden daha iyi gelmesi bile söz konusu olabilir. Michigan Hassasiyeti
ise geçtiğimiz ay 88,8 olarak gerçekleşti. Kasım ayı için piyasa beklentisi ise 89,7. Bu ay analistlerin tahminlerine paralel gelecek bir veri son 7
yılın en iyi rakamı olarak gelecektir. Bu verilerin beklentiler dahilinde gelmesi halinde Amerikan ekonomisinde optimizmin artması söz konusu
olurken Dolar Endeksinde ciddi sıçramalar görülebilir.
Haftanın Veri Takvimi;

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta Draghi’nin açıklamalarıyla değer kaybeden Dolar Endeksi kayıplarını 321.000 olarak gerçeklesen Tarım Dışı İstihdam raporu ile silmişti. Bu
haftaya baktığımızda çok fazla kalabalık olmayan veri takviminin yani sıra özellikle Perakende Satışlar, İstihdam Talepleri ve Michigan Hassasiyeti Dolar Endeksinde yon belirleyecek. Genel olarak olumlu beklenen veriler ve Amerikan ekonomisine dair artan optimisttik yaklaşımla bu hafta Dolar'ın yeni kazançlar sağladığını görmek mümkün olabilir. Ancak, haya kırıklığı yaratan veriler mevcut olduğu takdirde Dolar Endeksinde limitli geri çekilmeler görebiliriz.

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 Teknik Görünüm:
Dolar Endeksi’nde Ağustos 2014’ten beri devam eden yukarı yönlü kanal hareketinin alt bandı olan 87.500 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareket devam ediyor diyebiliriz.
Aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek ilk seviyeler ise 89 ve 88.50 destekleri.
Dolar Endeksi’nde devam eden yukarı yönlü hareket içerisinde takip edilecek direnç seviyeleri ise yukarı yönlü oluşan flama formasyonunun hedef seviyesi 90.200 ve sonrasında Fibonacci direnç seviyesi 90.600.
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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:
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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