24 KASIM 2014

Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Dolar Endeksi geçtiğimiz haftayı %1 kazançla 88,310 puandan kapattı.
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü açıklanan New York İmalat Endeksi Kasım ayında 10,16 gerçekleşti. 11,10 olan piyasa beklentisine karşı düşük gelen veri bir önceki ayın oldukça üzerinde kaldı. Kapasite Kullanım Oranı %78,9 ile beklentilerin ve bir önceki ayın altında gelirken Sanayi Üretimi %0,2 artması beklenirken %0,1 daraldı. İmalat Üretimi de aylık bazda %0,2 kazanmasına rağmen beklentileri karşılayamadı. Salı günü açıklanan ÜFE rakamları beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi. Çekirdek
ÜFE aylık bazda %0,4 artış gösterirken yıllık bazda %1,8 arttı. ÜFE rakamında ise %0,1 daralma beklenirken %0,2 artış gösterirken yıllıklandırılmış bazda %1,5 kazandı.
Amerika’da Konut Piyasası için gösterge olan Konut verilerine bakacak olursak, Yapı Ruhsatları beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Konut Başlangıçları beklentileri karşılayamadı ve konut piyasasında hala devam eden zayıflık dikkat çekti. Devam Eden
İşsizlik Başvuruları beklentilerden iyi gelirken Çekirdek TÜFE rakamı aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi. TÜFE rakamı
aylık bazda artış göstermezken -0,1% olan piyasa beklentisinden iyi durumda. İstihdam Talepleri 291.000 ile beklentileri karşılayamazken Konut verileri ve Philadelphia FED İmalat Listesi beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Çarşamba günü açıklanan FOMC Toplantı Tutanaklarıyla .
29 Ekim’de yapılan FOMC Toplantı kayıtları 19 Kasım’da açıklandı. Gelen açıklamalar çok şaşırtıcı olmasa da enflasyon konusunda yapılan açıklamalar dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinin yakında izlenmeye devam edileceği belirtilirken bu konuda
kaygıların azaldığının altı çizildi. İstihdam piyasası için de toparlanmanın sağlandığı vurgulanırken konut piyasasının hala toparlanamadığı belirtildi. FED Üyelerinden bir kısmı kayda değer zaman ifadesinin kaldırılmasını desteklerken bir kısmı ise kaldırılmaması gerektiğini savundu. Bu ifadeyle yakın zamanda bir faiz artırımı gelmeyeceği yorumlanabilir. Ancak, FED sene başında
ki toplantılarında hatırlanacağı üzere enflasyon ve işsizlik eşiklerinin tutturulmasını faiz artırımı için ön şart olarak belirlemişti.
Piyasalar şimdi Ekim ayında 15 milyar dolarlık kesintiyle birlikte varlık alım programını bitiren Amerikan Merkez Bankası’ndan
faiz artırım adımı bekliyor. FOMC Üyelerinin çoğunluğundan gelen açıklamaya göre 2015 ortalarında yapılması öngörülen faiz
artırımı için şimdiki toplantı tutanaklarında kullanılan ifadelerle piyasanın tansiyonunun artması önlenmekte. “kayda değer
zaman” ifadesi konusunda ki tartışmalar devam ettikçe piyasanın faiz artırımına yavaş yavaş alıştırılmaya çalışılması söz konusu olabilir. Sonuç olarak; 2008 krizinden itibaren gelişmiş olan ülkelerin uyguladığı para politikalarına bakacak olursak, Amerika bu işin üstesinden gelen tek ülke konumunda ve faiz artırım zamanının yaklaşması olağan karşılanmakta.
Açıklanan FED Toplantı Tutanaklarının ardından Dolar Endeksinde gördüğümüz ciddi geri çekilmeyle test edilen 87,340 seviyesinden dönerek 87,650 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

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.

Haftanın Ekonomik Takvimi:
Önem Seviyesi

Beklenti

24.11.2014

Tarih
ABD Hizmetler PMI

Veri

Orta

57,3

Önceki
57,1

25.11.2014

ABD GDP (çeyreklik)

Yüksek

3,30%

3,50%

25.11.2014

ABD GDP Fiyat Listesi (çeyreklik)

Orta

1,30%

1,30%

25.11.2014

ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)

Düşük

25.11.2014

ABD S&P/CS HPI Karma - 20 (Yıllık)

25.11.2014

4,80%

Orta

4,70%

ABD Tüketici Şartları

Yüksek

95,9

5,60%
94,5

26.11.2014

ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)

Yüksek

0,50%

-0,10%

26.11.2014

ABD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık)

Orta

0,10%

0,10%

26.11.2014

ABD Çekirdek PCE (Yıllık)

Orta

1,50%

1,50%

26.11.2014

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)

Orta

-0,40%

-1,10%

26.11.2014

ABD Kişisel Gelir (Aylık)

Düşük

0,40%

0,20%

26.11.2014

ABD Kişisel Gider (Aylık)

Orta

0,40%

-0,20%

26.11.2014

ABD Chicago PMI

Orta

63,1

66,2

26.11.2014

ABD Michigan Tüketici Güveni

Orta

26.11.2014

ABD Michigan Hassasiyeti

Orta

90,2

89.4

26.11.2014

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık)

Orta

0,70%

0,20%

26.11.2014

ABD Yeni Ev Satışları

Yüksek

471K

467K

26.11.2014

ABD Beklemedeki Konut Satışları (Aylık)

Yüksek

0,90%

0,30%

80,6

Bu hafta Amerika’da en önemli veri Salı günü açıklanacak olan büyüme olacak.
Amerika tarafında bu haftanın en önemli verisi büyüme olurken piyasa beklentisi bir önceki aydan düşük %3,30 olarak beklenmekte. Konut Fiyat Endeksi içinde beklentiler olumsuz yönde iken Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişlerinin bu ay %0,5 artması beklenmekte. FED’in dikkate aldığı bir diğer önemli veri olan PCE Enflasyonu için ise beklentiler geçtiğimiz ayla paralel gerçekleşmesi yönünde. Çarşamba günü açıklanacak olan Michigan Üniversitesi Hassasiyeti için beklentiler olumlu yönde iken Yeni Konut
Satışlarının da geçtiğimiz aya göre daha fazla artması bekleniyor.
Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC Toplantı Tutanaklarıyla birlikte limitli geri çekilmeler yaşanan Dolar Endeksi kısa sürede yönünü yukarı çevirirken gelen olumlu verilerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Bu hafta gelmesi beklenen verilere bağlı olarak yönün belli olacağı Dolar Endeksinde en çok belirleyici olacak olan veriler büyüme, Michigan Hassasiyeti ve Konut verileri olacak. Bu verilerin olumlu gelmesi halinde Dolar Endeksinde yukarı yönlü yükselişlerin devamını görmek mümkün olabilir. Beklentileri karşılayamayan veriler ise Endekste geri çekilmelere yol açabilir.

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.
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Geçen haftayı %1 artışla 88,310 seviyesinden kapatan Dolar Endeksi yukarı yönlü hareketinin devamı halinde 89,100 ve 89,800
seviyelerini test edebilir. 87,500 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise 86,700 seviyesi bir diğer destek seviyesi olarak öne
çıkabilir.

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.

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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