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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Dolar Endeksinde görülen geri çekilmeler Amerikan vadelilerini yataya aldı.
Amerika’da Salı günü açıklanan büyüme rakamı piyasaları şaşırtırken Dolar Endeksinde ki etki beklenildiği yönde olmadı. Geçtiğimiz ay %3,5 açıklanan büyüme rakamı için bu ay piyasa beklentisi %3,3 olarak açıklanmıştı. Ancak, açıklanan veriye göre
Amerika üçüncü çeyrekte %3,9 büyüdü. Üçüncü çeyrek tüketici harcamaları da beklentilerin üzerinde %2,2 artış gösterirken
S&P/CS Konut Fiyat Endeksi %4,9 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu verilerle birlikte Dolar Endeksinin değer kazanması beklenirken yukarı yönlü hareket kısa süreli oldu. Beklentilerden kötü gelen Tüketici Şartları verisiyle Dolar Endeksi, günü %0,3 aşağıda kapattı. Çarşamba gününde Amerika veri takvimi oldukça yoğundu. Kişisel Tüketim Harcamaları aylık bazda
%0,2 yılık bazda ise %1,6 artış göstererek beklentileri aşarken Dayanıklı Mal Siparişleri de daralma beklentisine karşılık %0,4
artış gösterdi. Olumlu gelen bu verilerle birlikte Dolar Endeksinde beklenen toparlanma İstihdam Talepleri, Michigan Hassasiyeti, Konut Satışları ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin beklentilerden kötü gelmesi sebebiyle gerçekleşemedi. Çekirdek
Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda %0,9 azalırken İstihdam Talepleri 313.000 kişiye ulaştı. Michigan Hassasiyeti 88,8 ile beklentilerin altında kalırken Yeni Konut Satışları 458.000 ve Beklemedeki Konut Satışları %1,1 daralma gösterdi ve Amerika’da
Konut Sektöründe ki zayıflık dikkat çekti. Gün kapanışını ise Dolar Endeksi %0,4 kayıpla gerçekleştirdi.
Haftanın Veri Takvimi:

Bu hafta Amerika’da Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı fiyatlanacak.
Çarşamba günü açıklanacak olan ADP Özel Sektör İstihdam rakamı geçtiğimiz ay 230.000 gerçekleşmiş olup bu ay 223.000
istihdam sağlanması beklenmekte. İstihdam Taleplerinin bu ay geçtiğimiz aya göre düşmesi beklenirken piyasa beklentisi
297.000. Cuma günü açıklanması beklenen Tarım dışı İstihdam verisi için ise piyasa beklentisi geçtiğimiz aydan yüksek olarak
225.000. bu hafta İşsizlik verileri açısından önemli bir hafta olmakla birlikte Amerika’nın iş gücü piyasasında ki gelişmeleri takip
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edilecek. İşsizlik Oranı geçen aya paralel olarak %5,8 beklenirken, gözden kaçırılmaması gerek bir diğer veri İşgücüne katılım
oranı olacak. Geçtiğimiz ay %62,8 gerçekleşen veri bu ay artış gösterirse iş gücü piyasasında gerçek bir toparlanma olduğu algılanabilir ve Dolar Endeksinde buna bağlı olarak yükselişler görmek mümkün olabilir.
Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta 88,276 seviyesinden açılan Dolar Endeksi haftayı limitli bir yükselişle 88,356 seviyesinden kapattı. Veriler ve FOMC
Üyelerinin açıklamalarıyla yön bulmasını beklediğimiz Dolar Endeksinde bu hafta işsizlik verileri yön belirleyecek. En son açıklanan
FOMC Toplantı Tutanaklarında da belirtildiği üzere toparlanan bir işgücü piyasasının sinyalleri gelirse Dolar Endeksinde yukarı hareketler görmek mümkün. Diğer yandan, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen’ın Salı günü yapacağı açıklamalarda Amerikan
ekonomisine dair söylemler Dolar Endeksinde hareketliliği sağlayacaktır. Faiz artırım zamanına dair belirleyici söylemlerde Dolar Endeksinde volatilite fazla olabilir.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
2014 Ağustos ayından beri devam etmekte olan yükselen trend 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 87,500’ün üzerinde kalındığı sürece devam edecektir. Günlük grafikte meydana gelen flama formasyonunun hedefleri ise 88,200’ün üzerinde kalındığı sürece 88,600, 89,000 ve 90,100 direnç seviyeleri. 87,500 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise 86,900 ve
85,000 destek seviyeleri 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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