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Dolar Endeksi
Dolar, dünyada en çok kullanılan para birimi ve toplam rezervlerin %60’ını
oluşturmaktadır. 1.700’lü yıllarda ABD’nin resmi para birimi haline gelen Dolar,
ismini Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde bir dönem kullanılmış olan
“Thale” isimli gümüş paradan almaktadır.
Dolar endeksi ise 6 önemli para biriminin geometrik ortalamasının ABD Dolar’ı
karşısındaki değerini göstermek için kullanılmaktadır. Dolar endeksinin ortaya çıkışı
1944 yılında yapılan Bretton Woods anlaşması ile yakından ilgilidir. Bu anlaşma ile
44 ülkenin para birimi Dolar bazında sabitlenmiş ve 1 ons Altın’ın değeri ise 35 ABD
Dolar’ı
olarak
belirlenmiştir.
1971
yılında
ise
ABD’nin
sistemden
vazgeçmesi Dünya ekonomisinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten
sonra ABD ve bir çok ülke serbest kur sistemine geçmiş ve 1973 yılında Fed ABD
Dolar’ının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçebilmek için Dolar Endeksi
oluşturma ihtiyacı duymuştur.
Dolar endeksi hesaplanırken, Avrupa Para Birimi (Euro), Japon Yen’i, İngiliz
Poundu, Kanada Dolar’ı, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı kullanılmaktadır.
Hesaplamada belirlenen ağırlıkların yanı sıra 50,1434 sabit çarpanı
kullanılmaktadır.
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Ağırlık
0,576
0,136
0,119
0,091
0,042
0,036

Parite
Euro/Dolar
Dolar/Yen
Pound/Dolar
Dolar/Canada
Dolar/Kron
Dolar/Frank

Sembol
EURUSD
USDJPY
GBPUSD
USDCAD
USDSEK
USDCHF

Son Fiyat
1,1410
107,9370
1,2670
1,3435
8,9907
0,9859

DOLAR ENDEKSİ
DXY
96,164

Dolar endeksinin yükselmesi, küresel dolar talebinin arttığını göstererek, kıymetli
metallerde, gelişmekte olan ülke kurları ile borsalarında satışa neden olurken,
Dolar endeksinin düşüş göstermesi ise küresel risk iştahının arttığı ve dolara
talebin azaldığını göstererek, kıymetli metallerde, gelişmekte olan ülke kurları ve
borsalarında pozitif seyri destekleyebilir.
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Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
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ÇEKİNCE
“Yatırım Danışmanlığı“ hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin
yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir
olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız
ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük
yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni
olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz,
kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu
mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın
içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun,
içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.
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