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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta yapılan FED Toplantısı ve açıklanan Amerikan tüketici fiyatları Dolar Endeksi üzerinde etkili oldu. Beklentilerin
altında artış gösteren tüketici fiyat enflasyonu, piyasada, yapılacak olan FED Toplantısında faiz artırımına dair söylemleri olumsuz etkileyeceği yönünde ön yargılara sebep olarak Dolar Endeksinde geri çekilmelere yol açtı. Toplantıda kayda değer zaman
ifadesinin yeniden kullanılması Dolar’ı ilk etapta zayıflatsa da yapılan açıklamada iki toplantı sonrasında faiz artırımı gelebilme
ihtimalinin çıkarımı Dolar’ı güçlendirdi. Haftaya 88,317 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi özellikle FED toplantısı sonrasında
güçlenerek haftayı %2 artışla 89,598 seviyesinden kapattı.
Pazartesi günü Amerika tarafında takip ettiğimiz Kapasite Kullanım Oranı Ekim ayında %79,3 gerçekleşmişti. Kasım ayı için
artış göstererek %80,1 seviyesine ulaşırken Endüstriyel Üretim Kasım ayında %1,3 artarak son altı yılın en yüksek seviyesine
ulaştı. İmalat Üretimi ise aylık bazda yine beklentilerin üzerinde %1,1 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta takip edilen Konut verileri beklentileri karşılayamadı ve FED’in son toplantı tutanaklarında belirttiği konut piyasasındaki zayıflığın bir sinyali oldu. Yapı izinleri Kasım ayında %5,2 daralarak 1,035 milyon olarak gerçekleşti. Konut Başlangıçları ise hemen hemen beklentilere paralel gerçekleşti.
Haftanın en önemli verisi niteliğinde olan Amerikan TÜFE’si FED Toplantısı öncesinde Dolar Endeksinde limitli geri çekilmelere
yol açtı. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,1 ile beklentilere paralel gelirken yıllık bazda %1,7 artış göstererek beklentileri karşılayamadı. Ekim ayında %1,7 artış gösteren tüketici fiyatları Kasım ayında %1,3 artış gösterdi. Beklentilerin altında gelen enflasyon
verisinin üzerinde petrol fiyatlarındaki düşüş etkisi büyük olsa da akşamında yapılacak FED Toplantısından faiz artırımına dair
daha yumuşak söylem beklentisi Dolar Endeksine veriden sonra %0,2 değer kaybettirdi.
Çarşamba günü açıklanan FOMC Toplantısı sonucunda Dolar Endeksi güç kazandı.
2014 yılının son FOMC Toplantısı 17 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti ve piyasalar kayda değer sure ifadesinin kaldırılıp kaldırılmadığın takip etti. 17 FED Üyesinden 15’i faiz artırımının 2015 yılında gerçekleşeceğini öngörürken, Dallas FED Başkanı Richard Fisher, FED’in planladığından daha önce faiz artırımına ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Faiz artırımının 2016 yılında gerçekleşeceğini düşünen iki üyeden Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota FED’in hedeften uzaklaşan enflasyonu yeterince önemsemediğini, Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser ise FED’in faiz artırım zamanı konusunda zaman vermemesi
gerektiğini savundu. 2015 senesi için %2,6 ile %3 arasında büyüme öngören FED, %5,2 olan tam istihdam oranının ise 2015
yılında tutturulabileceğinin sinyalini verdi. Enflasyon oranını aşağı yönlü revize eden komite, 2015 senesi için %1 ile %1,6,
2016 senesi için ise %1,7 ile %2,0 olarak belirledi. FED Yetkilileri enflasyonda enerji fiyatlarından kaynaklı aşağı yönlü hareketin
kısa vadede sert olacağını belirtse de uzun vadede enflasyon beklentilerinin çapalanmış olduğunu vurguladı.
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Piyasaların en çok merak ettiği konu olan “kayda değer zaman” ifadesinin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda FED Başkanı Janet
Yellen, FED faiz artırımı konusunda “sabırlı” olacak diye belirtirken diğer yandan önceki toplantılarda ki söylemlerine bağlı kalarak kısa vadeli faizler “kayda değer bir süre” daha 0% – 0,25% bandında kalacak dedi. Yellen, komitenin en az iki toplantıda daha
faiz artırmama ihtimalinden bahsederken değerlendirmenin verilere bağlı olacağını açıkladı. Açıklamaların içerisinde kayda değer zaman ifadesinin barınması ve en az iki toplantıda daha faiz artırılmayacağının sinyalinin verilmesi ile Dolar Endeksi güç kaybetti. Toplantının ardından yaklaşık %1 değer kazanan Dolar Endeksinde kayıpları kazanca çeviren söylem ise iki toplantı sonrasında faiz artırımı gelmesi ihtimalinin belirtilmesi oldu. Dolar Endeksi çarşamba gününü 1,000 puan kazançla kapatırken Perşembe ve Cuma günü de toplantının etkisi ile sınırlı kazançlarına devam etti.
Perşembe günü açıklanan Devam Eden İşsizlik Başvuruları beklentilerden ve Ocak ayından daha iyi performans göstererek 2
milyon 373 bin kişi olarak gerçekleşirken bir diğer istihdam verisi olan İstihdam Talepleri 289.000 kişi ile beklentilerden iyi geldi
ve Dolar Endeksinin kazançlarını yeniledi. Perşembe gününün Dolar Endeksindeki değerlenmeyi sınırlayan verisi Philadelphia
FED İmalat Listesi oldu. Kasım ayında 40,8 olarak gerçeklesen veri, Aralık ayında 24,5 açıklandı ve imalat sektöründe zayıflığa
işaret etti. Hizmetler PMI Aralık ayı oncu göstergesi de 57,1 olan piyasa beklentisini karşılayamadı ve 53,6 olarak açıklandı. Perşembe gününün olumsuz verileri her ne kadar Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketleri sınırlasa da kazançları engelleyemedi.
Haftalık Ekonomik Takvim:

Bu hafta Dolar Endeksi Amerikan büyümesi ile yön bulacak.
Bu hafta ayin 24’’ünde başlayacak olan yılbaşı tatili ile birlikte Amerikan piyasaları kapalı olacak. Bu nedenle Dolar endeksinde
volatilite az olabilir. Veri takvimine bakıldığında, Pazartesi günü açıklanması beklenen Konut verileri için beklentiler geçtiğimiz
aya göre biraz daha olumsuz. FED Toplantısında vurgulandığı üzere konut piyasasındaki zayıflık devam etmekte. Beklentilerden
kötü gelen konut verileri Dolar Endeksinin haftaya geri çekilme ile başlamasına neden olabilir. Bu haftanın bir diğer önemli verisi ise Dayanıklı Mal Siparişleri olacak. Aylık bazda Ekim ayında %1,1 daralan Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin Kasım ayında %
0,7 artış göstermesi beklenirken, Ekim ayında %0,3 artış gösteren Dayanıklı Mal Siparişlerinin ise Kasım ayında %2,3 artış göstermesi beklenmekte. Aynı gün beklenen Amerikan büyüme verisi için de piyasa beklentisi %4,2. Bu denli yüksek bir beklenti gerçekleştiği takdirde Doların diğer para birimleri karşısında oldukça değerlendiğini görmek mümkün olabilir ve verilere bağlı olarak Dolar Endeksi bu hafta yeni rekorlar kırabilir.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta 89,800 seviyesinin altında kalındığı sürece 89,560 ve 89,260 seviyelerine kadar düzeltmeler
gerçekleşebilir ve 88,160 seviyesi kırılmadığı takdirde yükselen trend bozulmaz. Bu düzeltme seviyelerinden geri dönüşlerde ise 90,530 ve 91,110 seviyeleri 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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