29 ARALIK 2014

Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Amerikan piyasaları Noel tatilinden dolayı 24 Aralık ilk seans sonundan 26 Aralık’a kadar kapalıydı. Açıklanan
Amerikan büyümesi Dolar Endeksinde ciddi yükselişlere neden oldu. Ekim ayında %3,9 büyüyen Amerika için analistlerin Kasım ayı tahmini %4,3 civarındaydı. Ancak, Amerika üçüncü çeyrekte %5 büyüme göstererek piyasaları şaşırttı. Dolar Endeksi
son dört senenin en yükseğini test ederek 90,159 seviyesine kadar geldi. Çarşamba günü istihdam verilerinin zayıflık göstermesi ile Dolar Endeksi 89,370 seviyesine kadar geri çekilmesine rağmen haftayı %0,05 artışla 90,030 seviyesinden kapattı.
Amerikan Konut piyasasındaki zayıflık göze çarpıyor.
Amerika’dan gelen konut verileri zayıflığa işaret ediyor. Mevcut Konut Satışları Kasım ayında Ekim ayına göre %6,1 düşüş göstererek 4,93 milyon olarak gerçekleşirken beklentilerin oldukça altında kaldı. Yeni Konut Satışları ise Kasım ayında %1,6 azalış
gösterdi ve 438,000 olarak açıklandı. Açıklanan rakamlara bakıldığında konut piyasasındaki toparlanmanın zayıf olduğu göze
çarparken kriz öncesi döneme hala dönülemediği de görülmekte.
Amerika’da tüketici güveni toparlanma gösteriyor.
Amerikan ekonomisine güven artmaya devam ediyor. Michigan Üniversitesi anketine göre Aralık ayında tüketici güveni beklentilerin üzerinde. Kasım ayın son yedi yılın en yükseği olan 93,8 olarak açıklanan anket sonucu Aralık ayı için 93,6 olarak gerçekleşti. Artan tüketici güvenine paralel olarak kişisel giderlerde Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 artış gösterdi. Diğer
yandan Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, kurumsal yatırımlardaki yavaşlık ile birlikte Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım
ayında %0,7 azalış gösterirken taşımacılık hariç Dayanıklı Mal Siparişleri Ekim ayına göre %0,4 azaldı. Ancak, Amerikan büyümesinin beklentileri aşmasıyla Dolar Endeksinde yarattığı yukarı yönlü baskının dominant olmasıyla, veri Dolar’da bir zayıflık
yaratmadı.
İş gücü piyasasında karışık görünüm devam etmekte.
Açıklanan İş gücü piyasası raporuna göre, bu hafta işsizlik haklarından yararlanmak için yapılan başvurularda geçtiğimiz haftaya göre azalma söz konusu. İstihdam Talepleri beklentilerden iyi gelse de son iki ayın en düşük azalmasını yaşadı ve geçtiğimiz
aydan bu yana 9,000 azalarak 280,000 olarak açıklandı. Rapora göre, Amerika’da iş gücü talebi artmaya devam ediyor. Kasım
ayında işsizlik oranı 2008 krizinden bu yana %5,8 ile en düşük seviyeye ulaşırken Amerika 2014 yılı boyunca 2,65 milyon istihdam sağladı ki bu rakam 1999 yılından bu yana en yüksek seviyede.
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.Haftalık Ekonomik Takvim:

Bu hafta Amerikan piyasalar yılbaşı tatili nedeni ile 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Veri takvimi ise sakin görünmekte. Konut
verilerinin açıklanması beklenirken, analist beklentileri geçtiğimiz aya göre olumlu. Ancak, Amerika’da konut sektöründeki zayıflık
dikkat çekmekte ve verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda Dolar Endeksinde aşağı yönlü hareketler görmek mümkün. Salı günü açıklanacak olan Tüketici Güveninin artması beklenmekte. ISM İmalat Endeksi ise Aralık ayında geçtiğimiz aya
paralel bekleniyor.
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Dolar Endeksi Haftalık Teknik Görünüm
Dolar Endeksi günlük grafikte MACD ve RSI uyumsuzluk teyidi vermekte. Mevcut seviyelerden geri çekilmesi halinde bu
hafta ilk önemli direnç 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 89,128 seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde ise
88,970 ve yükselen trendin alt bandı olan 88,230 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 90,000 seviyesinin
üzerinde tutunduğu takdirde trendin üst bandı olan 91,910 ve 92,915 dirençleri takip 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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