05 OCAK 2015

Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Yılbaşı tatilinden dolayı piyasalarda sakin bir görünüm hakimdi.
S&P/Case—Shiller Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, Ekim ayında konut fiyatları %4,5 artış gösterdi. Ancak, Eylül ayı rakamının altında kaldı. Bir diğer Konut verisi olan Beklemedeki Konut Satışları ise Kasım ayında geçtiğimiz aya göre %0,8 artış gösterdi ve bu ay Amerikan Gayrimenkul piyasasına dair olumlu bir görünüm çizdi.
Chicago PMI rakamı 60,2 beklentiye karşılık 58,3 gerçekleşmesine rağmen 50’nin üzerindeki rakam iyileşmeye işaret ederken
ISM İmalat Endeksi 55,5 açıklanarak beklentilerin ve bir önceki ayın altında kaldı.
Olumsuz gelen bir diğer veri ise tüketici şartları oldu. Kasım ayında 91 olarak gerçekleşen Amerikan tüketici güveni için Aralık
ayı beklentisi 93,2 olarak açıklanmıştı. 92,6 ile beklentileri karşılayamayan tüketici güveninin bir önceki aydan yüksek gelmesi
Dolar tarafında ciddi bir zayıflığa neden olmadı.
Haftalık Ekonomik Takvim:

Tarih
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
07.01.2015
09.01.2015
09.01.2015
09.01.2015

Veri
ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ara)
ABD Hizmetler PMI (Ara)
ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas)
ABD ISM İmal Olmayan İndeks (Ara)
ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ara)
ABD Ticaret Dengesi (Kas)
ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Ara)
ABD Katılım Oranı (Ara)
ABD İşsizlik Oranı (Ara)

Önem Seviyesi
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek

Beklenti

0.2%
58.4
231K
-41.70B
237K
5.7%

Önceki
53.8
53.6
-0.7%
59.3
208K
-43.40B
321K
62.8%
5.8%

Bu hafta Dolar Endeksi istihdam verileriyle yön bulacak.
Çarşamba günü açıklanması beklenen ADP Özel Tarım Dışı İstihdam raporu geçtiğimiz ay 208,000 olarak gerçekleşmişti. Bu ay
ise 231,000 olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Haftanın devamında Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam rakamı geçtiğimiz ay 321,000 ile piyasaları şok eden bir veri olarak karşımıza çıkmıştı. Aralık ayı için beklenti 237,000. her
ne kadar geçtiğimiz aya göre olumsuz bir beklenti olsa da Amerikan ekonomisi için 200,000 üzerinde gelecek her istihdam
verisi olumlu algılanmakta. 2008 krizinden itibaren en iyi seviyesinde olan işsizlik oranının %5,7’ye düşmesi beklenirken iş gücüne katılım oranı da istihdam piyasasının sağlığına yönelik takip edilmesi gereken bir diğer önemli veri. İstihdam Taleplerinin
ise Aralık ayında 8,000 civarında azalması beklenmekte.

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 Endeksinde etkili olması beklenen FOMC Toplantı Tutanakları Çarşamba günü açıklanacak.
En son yapılan FOMC Para Politikası Toplantısında piyasalar faiz artırımı için “kayda değer zaman” ifadesinin kaldırılıp kaldırılmayacağını takip ederken, FED Başkanı Janet Yellen, FED’in faiz artırımı konusunda sabırlı olacağını belirtirken daha önceden belirtildiği üzere kayda değer bir süre bekleneceğini ve en az iki toplantıda daha faiz artırımı gelmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamalarla
yön bulan Dolar Endeksinde karışık bir görünüm seyretmiştik. “kayda değer zaman” ifadesinin tekrar kullanılmasından dolayı
geri çekilmeler kaydeden Dolar Endeksi iki toplantı sonrasında faiz artırımı gelebilme ihtimali ile yukarı yönlü hareket etti. Çarşamba günü açıklanacak olan toplantı tutanaklarında faiz artırımına dair ifadeler Dolar Endeksinin yönü konusunda belirleyici
olacaktır. Henüz net ifadeler bulamadığımız FED Toplantısı sonucundaki ifadeler Dolar Endeksinde karışık görünüme neden
olurken, Çarşamba günü açıklanacak tutanaklarda da net ifadeler görülmemesi halinde Dolar Endeksinde oynaklığı artırabilir.
Ancak, 2015 yılına girilmesi ve FED Üyelerinin 2015 ortalarında faiz artırımı beklentisi ile zamanın yaklaştığı algısıyla hareket edilmesi halinde Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketlerin devamı söz konusu olabilir.

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 Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksi günlük grafikte 91,300 üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşirse 92,700 ve 95,950 seviyeleri takip edilebilir.
Bu seviyenin üzerinde tutunamaması halinde aşağı yönlü bir tepki görülebilir. 90,400 seviyesinin altında 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 89,600 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Bunun aşılması halinde
yükselen trendin alt bandı olan 88,430 test 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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