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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Piyasalarda şok etkisi yaratarak 321.000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ciddi yükseliş kaydeden Dolar Endeksi yeni haftaya geri çekilme ile başladı. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınma algısıyla birlikte biraz daha Altın ve Japon
Yeni ‘ne yönelmesi, Dolar Endeksinin haftanın dördüncü işlem gününe kadar %2 değer kaybederek 89,550 seviyesinden
87,913 seviyesine kadar gerilemesine neden olurken, endeks, Perşembe ve Cuma günü açıklanan olumlu veriler ile birlikte
kayıplarını silmeye başladı. Ancak, bu hafta Dolar Endeksi kayıpla kapattı. Haftaya 89,116 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi
hafta içinde en yüksek 89,550 ve en düşük 87,913 seviyelerini test ederek haftayı %1 kayıpla 88,363 seviyesinden tamamladı.
Geçtiğimiz hafta Amerika tarafında açıklanan İş İmkânları ve İş Gücü Hacmi verisi Ekim ayında 4,790 milyon beklentiye karşılık
4,834 milyon ile beklentilerden iyi gerçekleşirken Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2 milyon 514 bin kişi ile beklentilerden ve
geçen aydan kötü açıklandı. Bir diğer istihdam verisi olan İstihdam Talepleri ise haftaya geri çekilmeyle başlayan Dolar Endeksinin yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz ay 297.000 kişi olarak açıklanan veri olumsuz beklentiye karşılık 294.000 gerçekleşerek
Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketin destekleyicisi oldu. Perşembe günü açıklanan Perakende Satışlar aylık bazda %0,4
beklentiye karşılık %0,7 artış gösterirken Çekirdek Perakende Satışlar (otomotiv hariç) Kasım ayında %0,1 beklentiye karşılık %
0,5 arttı. Hafta başında ki geri çekilme ile birlikte 87,913 seviyesini test eden Dolar Endeksi, Perşembe günü olumlu gelen Perakende Satışlar ve İstihdam Talepleri ile birlikte yönünü yukarı çevirdi ve 88,616 seviyesini denedi.
Cuma günü açıklanan üretici fiyatları beklentilerin altında gerçekleşirken Dolar Endeksinde yeniden geri çekilmeler gözlemlendi. Çekirdek ÜFE aylık bazda değişim göstermezken ÜFE rakamı aylık bazda %0,2 daraldı. Gün sonunda açıklanan Michigan
Hassasiyeti ise 93,8 ile son yedi yılın en iyi seviyesine ulaştı. Bununla birlikte Dolar Endeksinde gördüğümüz yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Haftanın Veri Takvimi:

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.

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınarak Altın ve Japon Yen’ine yönelmesi ile aşağı yönlü hareketler gördüğümüz
Dolar Endeksinde bu hafta yön 17 Aralık FED Toplantısı ve açıklanacak olan TÜFE rakamı ile belli olacak.
Pazartesi günü açıklanması beklenen Endüstriyel Üretim ve İmalat Üretim rakamları için piyasa beklentisi olumlu yönde iken Salı günü
takip edilecek olan Konut verileri için beklenti geçtiğimiz aydan düşük gerçekleşmiş durumda. Haftaya yukarı yönlü hareket ile başlayan Dolar Endeksi Konut verilerinin olumsuz gelmesi halinde yönünü aşağı çevirebilir. Zaten en son açıklanan FED Toplantı Tutanaklarında konut piyasasında toparlanmanın tam sağlanamadığı belirtilmişti. Bununla birlikte piyasa beklentisinin önceki aya göre düşük
gerçekleşmesi olağan bir durum iken verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi piyasaları şaşırtacaktır. Çarşamba günü açıklanması
beklenen ve FED’in faiz artırımı için %2 seviyesini kıstas olarak belirlediği tüketici fiyat endeksi için beklentiler bir önceki aya göre düşük.
Ayı piyasasına giren petrolün ciddi düşüşler kaydetmesi her ne kadar Amerikan tüketicisi açısından olumlu algılansa da TÜFE rakamları üzerinde baskı yaratacağı açık. Bu nedenle bu hafta beklentilerden düşük TÜFE rakamları görmek mümkün olabilir. FED hedefinden
uzaklaşan TÜFE rakamları karşısında ise akşamında yapılacak olan FED Toplantısında tartışma konusu olan “kayda değer zaman”
ifadesinin kaldırılması konusunda ki artması beklenen düşünceler başka toplantılara kalabilir ki bu durum Dolar Endeksinde geri çekilmeleri destekleyebilir. Ancak, FED’in Amerikan ekonomisinde ki düzelme konusunda söylemlerine bağlı olarak yukarı yönlü hareketler
görmek de mümkün olabilir.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta 88,200 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 2014 Ağustos ayından beri devam etmekte
olan yükselen trendin alt bandı olan 87,500’ün kırılması halinde Dolar Endeksinde trend değişecektir. 88,200 seviyesinin
üzerinde kalındığı sürece 89,200 ve 90,000 dirençleri takip edilebilir.
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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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