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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Dayanıklı Mal Siparişleri beklentileri karşılayamadı. Tüketim verisi olması açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişleri, perakende satışlarının %25’ini oluşturmakta. Kasım ayında %2,1 azalma gözlenen siparişlerde Aralık ayında düşüş, geçtiğimiz aya
göre daha fazla oldu ve %3,4 azalma kaydetti.
FED Üyeleri oy birliği ile faizi rekor düşük seviyede bıraktı.
28 Ocak 2015’te yapılan FED Toplantısında FED Üyeleri faiz artırımı konusunda sabırlı olunacağı taahhüdünü yenilerken,
enflasyonda enerji fiyatlarından kaynaklı aşağı yönlü görünüme dikkat çekti. Ekonomiye dair riskler arasında ulusal piyasalardaki riskler belirtildi. Bu söyleme bakılacak olursa, aslında ECB’nin uyguladığı para politikalarının sonucu FED için önem taşımakta. Avrupa Merkez Bankası genişlemeci politikasına devam ederek olumlu sonuçlar aldıkça FED’in faiz artırımı için elinin
biraz daha rahatlayacağını söylemek mümkün.
Yılın ilk FED Toplantısında enflasyonun aşağı yönlü görünümünü belirten ve sabırlı ifadesini yineleyen FED açıklamasını piyasalar güvercin olarak yorumladı ve Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlemlendi.
İstihdam piyasasında görünüm olumlu.
Geçtiğimiz iki hafta boyunca mevsimlik işçilerin işten çıkarılmasından dolayı 300.000’in üzerine çıkan İstihdam Talepleri Nisan
2000’den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 265,000 olarak gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları ise 35,000 kişi
azalarak 2,385 bin kişi olarak açıklandı.
Konut piyasasında görünüm karışık.
Aralık ayı konut verilerine göre yeni konut satışları Kasım ayına göre %11,6 artış göstererek 481,000’e ulaştı. S&P/CS Konut
Fiyat Endeksi ise geçtiğimiz aydan düşük olarak %4,3 artış gösterdi. Bir diğer konut verisi beklemedeki konut satışlarının ise
Aralık ayında %3,7 daralma gösterdiği açıklanırken hem beklentilerin hem de bir önceki ayın oldukça altında kaldı.
Amerika 2014’te %2,6 büyüdü.
Geçtiğimiz ay dördüncü çeyrekte %5 olarak açıklanan büyüme rakamı piyasada şok etkisi yaratmıştı. Bu ay gelen revize rakamına göre Amerikan büyümesi %3 olan beklentilerinde altı8nda kaldı. Büyüme raporunda tüketici harcamalarının dördüncü
çeyrekte beklentilerin üzerinde %4,3 artış gösterdiği ABD’de büyüme %2,6 gerçekleşti.

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.

ABD’de tüketici güveni geriledi.
Cuma günü Michigan Üniversitesinin yayınladığı tüketici güveni raporuna göre Aralık ayında 98,2 olarak açıklanan tüketici
güveni Ocak’ta 98,1 olarak gerçekleşti ve az da olsa bir azalma gözlemlendi.
Haftalık Veri Takvimi

Geçen hafta FED’in güvercin olarak algılanan açıklamaların yanı sıra özellikle Cuma günü gelen olumsuz veriler Dolar Endeksini
aşağı yönlü baskılamıştı. Bu hafta Dolar Endeksinde İstihdam verileri fiyatlanacak ki Amerikan istihdam piyasasında toparlanmanın istenildiği seviyede olduğu zaten FED toplantısında belirtildi. Bu hafta takip edilecek olan Tarım Dışı İstihdam raporları için beklentiler bir önceki aya göre biraz daha düşük kalsa da piyasada 200,000 üzerindeki her rakam olumlu etki yaratmakta. İşsizlik
Oranının %5,6’da sabit kalması beklenirken veriler ile yön bulacak olan Dolar Endeksi geçen hafta kaydettiği kayıplarını bu hafta
istihdam verileri ile silebilir.

Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta 95,000 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken bir önceki tepe noktası olan 95,500 üzerinde
sırasıyla 95,700 ve 96,590 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 94,700 seviyesinin altında 94,350 önem taşırken bu seviyenin aşılması halinde yükselen trendin alt bandı olan 93,460 seviyesine kadar sarkmalar gözlemlenebilir.

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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