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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta FOMC Üyelerinin açıklamaları takip edildi.
Faiz artırım zamanına dair açıklamalar yapan ve görüşlerini bildiren FED Üyeleri konuya dair bir fikir birliği sağlamış olmamakla birlikte
bir yandan da piyasayı 2015 ortalarında yapılabilecek bir faiz artırımına hazırlamakta.
FOMC Üyesi Fisher Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımında gecikmenin resesyona neden olabileceğini belirtirken 2015 yazından
önce bir faiz artırımı gelmesinin mümkün olabileceğini açıkladı. Erken faiz artırımını destekleyen bir diğer FED Üyesi, Philadelphia FED
Başkanı Plosser’da açıklamalarında erken faiz artırımının kademeli artırıma imkân tanıyacağını belirtirken enflasyonun hedeflerin çok da
altında olmadığını açıkladı. 2015 için büyüme hedefini %3 civarında belirleyen Plosser Amerika’da istihdam piyasasında ki toparlanmaya
da dikkat çekti. Karşıt görüşte olan Boston FED Başkanı Rosengren ise faiz artırım konusunda sabırlı olunması gerektiğini savunurken
enflasyon hedefinin tutturulduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Minneapolis Başkanı Kocherlakota konuya ilişkin açıklamasında düşük seyreden faizlerin varlık fiyatlarında volatiliteye neden olabileceğini belirtirken hisse senedi ve tahvil piyasalarında rahatsızlığa neden olabileceğini açıkladı.
Perşembe günü açıklama yapan FOMC Üyesi Dudley ise FED’in 2015’te faiz artıracağını öne sürerken faizlerin erken artırılmasının sağlıklı
bir karar olmayacağını savundu. Faiz artırım zamanının ekonomik performansa bağlı olması gerektiğini belirten Dudley, büyüme konusunda hayal kırıklığı yaşanmayacağını düşünmekte. Dudley’nin yatırımcılara faiz artırımı konusunda sabırlı olunması gerektiği ni duyurmasıyla değer Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlendi.

Dolar Endeksi 0,1% geri çekilmeyle 87,559 seviyesinden açtığı haftayı 87,525 seviyesinden kapattı.
Eylül ayında Toptan Satış Stokları beklentilerden iyi gerçekleşerek %0,3 arttı. Devam Eden İşsizlik Başvuruları ve İstihdam Talepleri sırasıyla 2,392K ve 290K ile beklentilerden ve bir önceki aydan oldukça kötü gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde açıklanan Pe rakende
Satışlar aylık bazda %0,3 artış ve Michigan Hassasiyeti 89,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Michigan Tüketici Güveni 80,6 ile
beklentileri karşılayamadı. Verilerle birlikte hafta boyunca 87,223 – 88,267 bandında hareket eden Dolar Endeksi haftayı %0,1 kayıpla
87,525 seviyesinden kapattı.
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Bu hafta veri takvimi oldukça kalabalık. Konut verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi için beklentiler olumsuz yönde. Bir önceki aya
göre olumsuz beklenen veriler beklenildiği gibi geldiği takdirde Dolar Endeksinde aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir ve doların diğer ülke para birimlerine karşı değer kaybı söz konusu olabilir.
Verilerin yanı sıra piyasaların gözü bu hafta Çarşamba günü açıklanacak olan FED Toplantı Tutanaklarında olacak. Amerika Merkez Bankası 29 Ekim’de yaptığı son para politikası toplantısında 15 milyar dolarlık indirimle Varlık Alım Programını bitirmişti. Her
ne kadar faiz artırımına dair kesin bir sinyal gelmese de daha önceden belirtildiği üzere Varlık Alım Programının bitirilip para
politikasında normalleşme sürecine girilmesi Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketlere neden olmuştu. 19 Kasım’da açıklanacak olan 29 Ekim Para Politikası Toplantı Tutanaklarında Amerika’nın ekonomik durumuna dair sinyaller olumlu gelir ve faiz artırım zamanına dair sinyaller verilirse Dolar Endeksinde yeniden yukarı yönlü hareket görmek mümkün olabilir.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftayı limitli bir geri çekilmeyle tamamlayan Dolar Endeksi bu haftaya 87,540 seviyesinden başladı. Bu hafta
Amerika tarafından gelebilecek olumlu veriler ya da FED Toplantı Tutanaklarından çıkabilecek para politikasına dair normalleşme sinyalleri Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Böylesi bir durumda; 88,700 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakla birlikte bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 89,700 seviyesi test edilebilir. Günlük
grafikte oluşan bullish butterfly formasyonu da bu seviyeleri desteklemekte. Yine günlük grafiğe baktığımızda bugünlük
kapanışla birlikte doji oluşması halinde hafta devamında aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Bu noktada ilk destek
seviyemiz bir önceki tepe noktası olan 86,700 olarak öne çıkarken bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 2014 ortalarından beri devam eden kanalın alt bandı olan 86,150 seviyesine sarkmalar meydana gelebilir.
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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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