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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde geçtiğimiz hafta Amerikan verileri beklentileri tam anlamı ile karşılayamasa da Avrupa Merkez Bankası Para
Politikası Kurulu Toplantısından çıkan niceliksel genişleme kararı ile ciddi sıçrama gözlemlendi.
Amerika’da istihdam piyasası verileri hayal kırıklığı yaşattı.
Geçtiğimiz hafta açıklanan İstihdam Talepleri her ne kadar bir önceki aya göre 10.000 kişi azalmış olsa da 300,000 piyasa beklentisinin üzerinde 307,000 olarak gerçekleşti. Mevsimlik işçilerin işten çıkmasının ardından çoğalan istihdam talepleri bu ay
tam anlamıyla bir toparlanma gösteremedi. Ayrıca, geçtiğimiz hafta birçok Amerikan şirketi işten çıkarılmaların olacağını duyurdu. Bununla birlikte bir süre daha istihdam taleplerinin toparlanması zor görünüyor.
Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Schlumberger Ltd maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışan sayısının %7’sini
(9,000 kişi) işten çıkaracağını duyururken Dreamworks film üreticisi şirketi 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Ebay, 2400
kişi, Baker Hughes 7000 kişi, US Steel 545 kişi American Express ise 4000’den fazla kişinin işine son verecek.
Amerikan konut piyasasındaki zayıflıklar dikkat çekmekte.
Aralık ayında yapı izinleri bir önceki aya göre %1,9 azalırken 1,032 milyona ulaştı ve hem beklentilerin hem de bir önceki ayın
altında kaldı. Her ne kadar Konut Başlangıçları %4,4 artış gösterse de Dolar Endeksi aşağı yönlü baskılandı. Haftanın son işlem
gününde ise Mevcut Konut Satışlarının beklentileri karşılayamaması Dolar Endeksindeki yükselişi engelleyemese de baskıladı.
Avrupa Merkez Bankası kararı Dolar Endeksini güçlendirdi.
Avrupa Merkez Bankası, 22 Ocak’ta yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında beklentileri aşan bir varlık alım programı açıkladı. AMB Başkanı Draghi aylık 60 milyar Euro’luk tahvil alımı gerçekleştireceklerini belirtirken bu programın 2016 Eylül ayına
kadar devam edeceğini açıkladı. Alınacak olan tahviller devlet ve ajans tahvillerini içerecek ve devlet tahvillerinin alımına 2015
Mart ayında başlanacak. Bu açıklamayla ciddi şekilde değer kaybeden Euro’nun ardından Dolar Endeksi 94,400’lü seviyeleri
gördü.

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.

Haftalık Veri Takvimi

Bu hafta Dolar Endeksinin yönünü Amerikan büyümesinin yanı sıra FED faiz kararı etkileyecek.
Açıklanacak olan verilere baktığımızda Dayanıklı Mal Siparişleri bir tüketim göstergesi olarak öne çıkarken %0,5 artış göstermesi
beklenmekte ve beklentiler dâhilinde gelmesi halinde Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Bir diğer önemli veri
ise tüketici güveni olacak. Hem Tüketici Şartları hem de Michigan Hassasiyeti için piyasa beklentileri olumlu. Ancak, haftanın en
önemli verisi Amerikan büyümesi olacak. Geçtiğimiz ay Amerika %5 büyüyerek piyasalarda şok etkisi yaratmıştı. Yılsonu büyüme
tahmini ise %3,3 olarak beklenmekte. Her ne kadar geçtiğimiz aya göre düşük beklense de %3’ün üzerinde gerçekleşecek büyüme
rakamı piyasada olumlu algılanabilir.
Dolar Endeksinin yönü açısından bu hafta en önemli gelişme ise Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı olacak. Önceki
toplantı kayıtlarında Nisan ayından önce faiz artırımına gidilmeyeceği belirtilmişti. Kurum olarak beklentimiz Haziran ayında faiz
artırımına gidilmesi yönünde olup bu toplantıda faiz artırımına yönelik net açıklamalar yapılmayacağı yönünde. Bu anlamda Dolar Endeksinde volatilite yüksek olacaktır. Ancak, ciddi yükselişlerin görüldüğü endekste düzeltme hareketleri beklenebilir ve Çarşamba gününden sonra biraz daha yatay bir Dolar Endeksi görmek mümkün olabilir.

Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksinde bu hafta bir önceki tepe noktası olan 95,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken bu seviyensin yukarı yönlü kırılması halinde 96,560 test edilebilir. 95,500 seviyesinden geri dönüşlerde ise 94,600 ilk önemli destek seviyemiz olup bu seviyenin kırılması halinde 93,966 ve 93,500 destekleri takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

