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Dolar Endeksi Haftalık Temle/Teknik Görünüm
Amerika’da istihdam verileri beklentileri karşılayamadı. Dolar Endeksi aşağı yönlü baskılandı.
Kasım ayında İşsizlik Başvuruları 19,000 artarak 4 aydır ilk defa 300.000’in üzerine çıktı ve 316,000 kişi olarak gerçekleşti. Bir
önceki haftanın işsizlik başvuruları ise 297,000’e revize edildi. Devam Eden İşsizlik Başvuruları ise 2 milyon 424 bin kişi ile beklentilerden kötü geldi. Ancak, bu olumsuzluğun tatil sezonu çalışanlarının tatil bitiminde işten çıkmalarından kaynaklandığı
düşünülebilir ki işsizlik başvurularındaki bu artışın sezonluk bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Gün içinde İsviçre Merkez Bankası kararıyla 92,750’leri test eden endeks verinin ardından 91,770’lere kadar geriledi.
Aralık ayında Perakende Satışlar piyasalarda şok etkisi yarattı.
Yılbaşı ve Noel’den dolayı tatil sezonu olmasına rağmen Amerika’da Perakende Satışlar beklentilerin oldukça üzerinde daralma gösterdi. Kasım ayında %0,7 artış göstere tüketim verisinin Aralık ayı beklentisi %0,1 daralması yönündeydi. Açıklanan Perakende Satışlar raporuna göre 13 kalemden en çok gerileme gösterenler elektronik, otomotiv ve giyim satışları oldu. Bu üç
kalemde satışlar neredeyse %50 azaldı ve Perakende Satışlar Ocak 2014’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. En son açıklanan tarım dışı istihdam raporunda ücret artışlarının %2,2 beklentiye karşılık %1,6 artması aslında bu düşüşün sebebini açıklar nitelikte. Otomotiv hariç perakende satışlar ise %1 geriledi (otomotiv satışları perakende satışlarının ortalama %25’ini oluşturmakta).
Amerikan tüketici fiyatları beklentileri karşılayamadı.
Tüketici fiyatları aylık bazda %0,4 daralırken enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış TÜFE aylık bazda değişim göstermedi. Yıllık
bazda ise %1,6 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE ile farkın bu kadar fazla olması petrol fiyatlarının
tüketici fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini göstermekte.
Tüketici fiyatlarının yanı sıra kapasite kullanım oranı Aralık ayında %80’den %79,7’ye gerilerken sanayi üretimi de %0,1 daralarak beklentilerin altında kaldı. İmalat Üretimi ise Aralık ayında %0,3 artış gösterdi.
Amerikan tüketici güveni son 8 yılın zirvesinde.
Michigan Üniversitesi’nin yayınladığı rapora göre Amerika’da tüketici güveni arttı. Aralık ayında 93,6 olarak açıklanan veri için
Ocak ayı beklentisi 94,1’di Tüketici güveni 98,2 ile beklentilerin ve bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti. Michigan Tüketici Güveni beklentisi de 91,6 ile beklentileri ve bir önceki ayı aşarken tüketici güveni ön endeksi ise 108,3 olarak 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.

İsviçre Merkez Bankası mevduat faizini -%0,75’e çekti ve müdahale kuru politikasına son verdi.
İsviçre Merkez Bankası, 6 Eylül 2011’de deflasyonist risk yaratan İsviçre Frank’ındaki aşırı değerlenmeyi önlemek amacıyla
1,20’lik EURCHF tabanı belirledi. Yaklaşık beş yıldır uyguladığı bu para politikasına 15 Ocak 2015’te son veren İsviçre Merkez
Bankası, gerekçe olarak Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankasının uyguladıkları para politikalarındaki ayrışma
nedeniyle Dolar’ın Euro karşısında değerlenmesini ve artık 1,20’lik para tabanına ihtiyaç olmamasını gösterdi. Müdahale kurunu kaldırmanın yanı sıra mevduat faizini -%0,75’e çeken merkez bankası kararının ardından Dolar Endeksinde ciddi bir
sıçrama görüldü ve endeks 2005 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
•

Dolar Endeksi, Amerikan dolarının altı yabancı para birimine karşı değerini ölçer. Ağırlıklarına göre para birim-

leri; Euro (%57,6), Japon Yeni (%13,6), İngiliz Sterlingi (%11,9), Kanada Doları (%9,1), İsveç Kronu (%4,2) ve İsviçre Frank’ı (%
3,6).
Haftalık Veri Takvimi

Geçtiğimiz haftayı 9,520 puandan ve %0,6 yükselişle kapatan Dolar Endeksinde bu hafta Amerikan konut piyasası verileri fiyatlanacak. Konut verileri için piyasa beklentileri ise geçtiğimiz ayın üzerinde. 22 Ocak’ta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası kararı da
endeksin seyri açısından önemli ve sert hareketler görülebilir. Beklentiler dahilinde bir tahvil alım programı açıklandığı takdirde
Euro tarafında ciddi bir geri çekilme görmek mümkün ki Dolar Endeksinde ağırlığı en yüksek para birimi olduğundan bu durum
Dolar Endeksinde ciddi bir sıçramaya neden olabilir.
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Dolar Endeksinde bu hafta 91,820 desteği aşağı yönlü kırıldığı takdirde 91,530 ve 90,870 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketlerde ise 93,160 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü trendin üst bandı olan 93,415 direnci denenebilir.
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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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