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Dolar Endeksi Haftalık Temel/Teknik Görünüm
6 adet majör para biriminden oluşan Dolar Endeksi daha çok Amerika’dan gelen verilerle yön bulmakta. Geçen hafta 84,743 –
85,939 bandında hareket eden Dolar Endeksi haftalık bazda %1,4 değer kazanarak hafta kapanışını seviyesinden yaptı. Geçen
hafta Amerika tarafında açıklanan Mevcut Konut Satışları aylık bazda 5,17 milyon ve %2,4 artış göstererek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. İyi gelen verilerle değer kazanan endeks Çarşamba günü de açıklanan TÜFE rakamının desteğiyle yukarı yönlü hare-ketini devam ettirdi. Amerikan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda %1,7 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken aylık bazda %0,1 bile beklentilere paralel gerçekleşti. Perşembe günü açıklanan ve 283,000 ile beklentilerden kötü
gelen İstihdam Talepleri verisine rağmen endekste limitli bir artışa şahit olduk. Haftanın son işlem gününde açıklanan Yeni
Konut Satışları %0,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken bir önceki ayın altında kaldı.
Dolar Endeksine etki eden bir diğer faktör ise FED Üyelerinin açıklamaları.
San Francisco FED Başkanı John Williams 20 Ekim’de yaptığı faiz artırım yanlısı açıklamada Ekim ayında Varlık Alım Programı’nın bitirilmemesi için hiçbir nedenin bulunmadığını öne sürerken Dallas FED Başkanı Fisher piyasadaki volatilitenin QE3
Programını bitirmek için bir engel teşkil etmediğini dile getirdi. Finansal piyasalardaki volatilitenin hâlihazırda beklenen bir
durum olduğunu belirten Fisher faiz artırımı konusunda 2015 bahar dönemini uygun bulduğunu belirtirken ekonomik verilere
göre hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Cuma günü FED’in stres testi senaryosu netleşti.
Bankalara uygulanacak olan stres testi senaryosunu netleştiren Amerika Merkez Bankası, en kötü senaryoyu şu şekilde belirledi; borsada %60’lık kayıp, işsizlik oranının %10’a çıkması ve petrol fiyatlarının 110 dolara ulaşması olacak. Bu senaryoya göre,
50 milyar dolar ve daha yüksek büyüklüğe sahip 31 banka, 2015 Ocak ayına kadar stres testine ilişkin sermaye planlarını sunacak. Geçtiğimiz yıl stres testini geçemeyen bankalarında içinde bulunduğu 8 banka bunun dışında temerrüde düşme riskine karşı da test edilecek. FED’den çıkan bu karar Dolar Endeksinde geri çekilmelere neden olurken, Dolar haftanın son işlem
gününde %0,1 değer kaybetti.
Önümüzdeki hafta Endekste yön belirleyecek olan verilerden Pazartesi açıklanacak olan Beklemedeki Konut Satışları ve Salı
günü takip edilecek Dayanıklı Mal Siparişleri verileri için piyasa beklentileri geçtiğimiz aya göre oldukça iyi. Beklentilere paralel
ya da iyi gelen verilerin Dolar Endeksinde yukarı yönlü hareketleri desteklemesi söz konusu olurken Çarşamba akşamı açıklanacak olan FED Para Politikası Toplantı Sonucu Dolar Endeksinde sert hareketlere neden olacaktır. Daha önceki iki toplantı
tutanağında ve FED Üyelerinin açıklamalarında da belirtildiği üzere Varlık Alım Programının bitirilmesi her ne kadar piyasa
beklentisi dâhilinde olsa da haftanın ilk üç işlem gününde gerek Amerikan datalarında ki olumlu beklenti gerekse Varlık Alım

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.

Programının bitirilmesi her ne kadar pi-yasa beklentisi dâhilinde olsa da haftanın ilk üç işlem gününde gerek Amerikan datalarında ki olumlu beklenti gerekse Varlık Alım Programının bitirileceği beklentisi, Dolar değer kazanacak gibi görünüyor. Perşembe
günü açıklanacak ve bir önceki aya göre olumsuz beklenen büyüme verisi nedeniyle haftanın geri kalanın Dolar Endeksinde yükselişlerin sınırlı kaldığını görmek mümkün.
Haftanın Ekonomik Takvimi:

Sonuç Olarak;
Bu hafta içinde açıklanacak olan FED Toplantı Sonucunu ve Amerikan verilerini düşünecek olursak, Varlık Alım Programının bu ay bitirilmesinin söz konusu olmasından dolayı yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Ancak, Perşembe günü olumsuz beklenen Amerikan büyümesi fiyatlanması halinde geri çekilmelere neden olabilir.

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.

Teknik Görünüm
Dolar Endeksi
Dolar Endeksinde 84,50 seviyesi öne çıkarken bu seviyenin üzerinde kalındığı takdirde boğa piyasasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Yukarı yönlü kırıldığı takdirde sırasıyla 86,00 ve 87,30 seviyeleri öne çıkabilir.

Kaynak: Matriks
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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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