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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Dolar Endeksi geçtiğimiz haftayı %0,8 artışla 87,642 puandan kapattı.
Geçen hafta Amerika’da veri takvimi oldukça kalabalıktı. Açıklanan PMI rakamları beklentileri karşılayamazken, ISM İmalat Endeksi 59 ile 56,2 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. ISM İmal Olmayan Endeks ise 57,1 ile beklentilerin
altında kaldı. 4 Kasım günü açıklanan Ticaret Dengesi verisine göre ise Amerika Eylül ayında beklentilerden kötü bir şekilde 43
milyar dolar açık verdi. Fabrika Siparişleri beklentilere paralel bir şekilde %0,6 daralırken Çarşamba günü açıklanan veriye göre
ise Amerikan şirketleri Ekim ayında 220.000 beklentiye karşılık 230.000 istihdam sağladı. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ise beklentilerin altında 214.000 olarak gerçekleşti. İşsizlik Oranı %5,8’en düşerken İş Gücüne Katılım ise arttı.
Dolar Endeksi ilk tepkisinde 88,148 seviyesini test etse de sonraki hareketi aşağı yönlü oldu ve 87,800 seviyelerini test etti.
Açıklanan rakamlara göre, her ne kadar Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında gelse de iş gücüne katılım ve işsizlik
oranının iyileşmesi Amerika’da iş gücü piyasasının iyileştiği yönünde sinyal vermekte. FED Üyesi Evans’da geçen hafta yaptığı
açıklamada bu durumu doğrulayarak iş gücü piyasasında ki atıl kapasitenin gerilediğini vurguladı.
Açıklanan verilerin yanı sıra FED üyelerinin açıklamaları öne çıktı. New York FED Başkanı Dudley geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Amerikan ekonomisinin hedeflere ulaşması halinde 2015’te faiz artışının oldukça muhtemel olduğunu belirtirken gelişmekte olan piyasaların FED’in faiz artışı yönlendirmesine iyi uyum sağladığını belirtti.
Haftanın Ekonomik Takvimi:

Bu hafta Amerika tarafında açıklanması beklenen en önemli veri Perakende Satışlar olacak. Beklentiler olumlu yönde ve beklentilere paralel gelen veri Dolar Endeksinde yükselişle birlikte Amerikan ekonomisinde ki toparlanmayı destekleyecektir. Michigan Hassasiyeti ise takip edilecek bir diğer önemli veri. Geçtiğimiz az 86,90 olarak açıklanırken bu ay ki beklenti 87,50. Bu
anlamda, Dolar Endeksinde bu hafta da bir yükseliş görmek mümkün olabilir.
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Geçen haftayı %0,8 artışla 87,642 seviyesinden kapatan Dolar Endeksinde bu hafta geçen haftaki yükselişin ardından düzeltme
hareketi gözlemlendiği takdirde 87,000 desteğine kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Bu seviyeden alış baskısı hakim olduğu
takdirde 87,500 üzerindeki kapanışlarda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. 87,900 ve 88,300 dirençleri takip edilebilir.

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.

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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