12 OCAK 2015

Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Amerika’da İstihdam piyasası toparlanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan istihdam raporuna göre ABD Aralık ayında
241,000 istihdam sağladı. Piyasa beklentisi 229,000 iken 241,000 olarak gerçekleşen veri Amerika’da istihdam piyasasına dair
iyimserliği artırırken vadelilerde yukarı yönlü hareketler desteklendi. Açıklanan rapora göre bu ay Amerika’da yapı sektöründe
23,000 istihdam sağlanırken imalat sektörüne 46,000 kişi katıldı. Fabrikalara 26,000 işçi alınırken hizmet sektöründe 194,000
istihdam sağlandı. Devam Eden İşsizlik Başvuruları Aralık ayında 84,000 kişi artarak 2,452 milyon olarak gerçekleşirken İstihdam Talepleri 294,000 ile beklentileri karşılayamasa da bir önceki aya göre daha olumlu gerçekleşti. Cuma günü ise Tarım
Dışı İstihdam verisi takip edildi. Geçtiğimiz ay 321.000 olarak gerçekleşen ve piyasaları şok eden veri bu ay 240.000 beklentiye
karşılık 252.000 geldi. Bir önceki ay 352.000’e revize edilirken işsizlik oranı 2008 Haziran’dan beri en düşük seviye olan %5,6’ya
geriledi. Bütün bunlar Amerika’nın istihdam piyasasında olumlu gelişmeler olarak kaydedilirken Dolar Endeksinde ilk etapta
görülen yükselişin ardından yaşanan geri çekilme İstihdam raporunda alt kalemlerden olan haftalık maaş artışının 2006 yılından bu yana en düşük artışın yaşanması ve katılım oranının düşmesine bağlanabilir.
FOMC Tutanakları, FED Nisan ayından önce faiz artırımına gitmeyecek dedi.
17 Aralık’ta yapılan FOMC Para Politikası Toplantı tutanakları 7 Ocak’ta açıklandı. Tutanaklarda, FED’in Nisan ayından önce faiz
artırımına gitmeyeceği belirtilirken istihdam piyasasındaki toparlanmadan memnun olunduğu ancak, konut piyasasında toparlanmanın zayıf olduğu belirtildi. Enflasyonda kademeli olarak hedefe yaklaşılacağını düşünen FED Üyeleri düşük petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olduğunun da altını çizdi. Ancak, petrol piyasasındaki zayıflık devam etmekte ve petrolün henüz bir dip bulamadığını göz önünde bulunduracak olursak, düşüşlerin devamında enflasyona olan etkisinin sınırlanacağı tartışmalı. İstihdam raporunda belirtildiği üzere haftalık ücretlerdeki artışın düşük seyrettiği düşünüldüğünde tüketici
harcamalarının artması sınırlanabilir.
Haftalık Ekonomik Takvim:

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.

Bu hafta Amerika’da veri yoğun bir hafta olacak. Çarşamba günü Perakende Satışlar günün en önemli verisi konumunda. Tüketim göstergesi olan veri Kasım ayında %0,7 artmıştı. Aralık ayı beklentisi ise %0,1 artması yönünde. Verinin beklentilerden yüksek gelmesi söz konusu olabilir. Aralık ayında yılbaşı tatilinden dolayı alışveriş sezonunun açılması ve tüketici harcamalarının
beklentilerden daha fazla artış göstermesi söz konusu olabilir. Beklentilerin üzerinde gelen bir veri ise Dolar Endeksinde yukarı
yönlü hareketi destekleyecektir. Perşembe günü açıklanacak olan New York İmalat Endeksi Aralık ayında %3,58 daralmasına
karşın Ocak ayı beklentisi %4,5. Philadelphia FED İmalat Endeksi ise geçtiğimiz aya göre biraz daha olumsuz beklenmekte. Dolar
Endeksinde bu hafta yönü belirleyecek olan en önemli veri ise tüketici fiyat endeksi olacak. Geçtiğimiz ay %0,3 daralan tüketici
fiyatları için Aralık ayı beklentisi geçtiğimiz ayla paralel. Düşük seyreden petrol fiyatlarıyla birlikte TÜFE’de daralma söz konusu
olabilir ve Dolar Endeksini aşağı yönlü baskılayabilir. Cuma günü Michigan Üniversitesi’nin açıklayacağı tüketici güveninin ise
geçtiğimiz aya göre artması beklenmekte.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksi günlük grafikte 92,000 seviyesinin üzerinde kalıcı olunduğu takdirde 92,570 ve 92,900 dirençleri takip edilebilir. 92,000 seviyesinin altında günlük kapanışlarda 91,680 desteği test edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 91,400 ve
90,700 destekleri 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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