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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

Geçtiğimiz hafta ECB’nin faiz kararı ve varlık alım programını açıklaması gündemin en önemli maddesini oluşturuyordu. ECB
politika faizini 0,05% seviyesinde tutmaya karar verirken; yeni varlık alım programını açıkladı.
Yeni varlık alım programına göre;



Varlık alım programının aylık 60 milyar Euro varlık alımı ile yapılmasına karar verdi.



Varlık alımları 2015 Mart ayında başlayacak ve 2016 yılı Eylül sonuna kadar devam edecek.



Yeni varlık alım programının içinde varlığa dayalı menkul kıymet ve teminatlı tahvil alımı yer alıyor



Hükümet ve ajans tahvillerinin alınacağı programda ‘’yatırım yapılabilir’’ notu seviyesindeki tahvillerin alımları gerçekleşecek.



Varlıkların alımında Avrupa kurumlarının arasında zarar paylaşımı olmasına karar verildi. Ek varlık alımlarının %20’sinde
risk paylaşımı esasına dayanacak. Devlet tahvili ihracının yüzde 25'inden; her ihraççının ihracının yüz-de 33'ünden fazlasını almayacağı açıklandı.



6 uzun vadeli TLTRO operasyonları için cari faizin esas alınmasına karar verildi.
Alınan kararların ardından Draghi açıklamalarına devam etti. Enflasyon dinamiklerinin beklentilerden zayıf olması ve

petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle aktüel enflasyon seviyesinin tarihi düşük seviyelere ulaştığını belirten Draghi aynı zamanda Euro Bölgesindeki ekonomik zayıflığın da kayda değer olduğunu açıkladı. Düşük enflasyon seviyelerinden dolayı ek
tedbirler alındığını daha önce alınan ek tedbirlerin faydalı olduğunu ancak hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını belirtti. Para
Politikası ile birlikte iç talebi mali/yapısal reformlarla birlikte destekleyeceklerini, ekonomik toparlanmanın ılımlı olarak devam
edeceğini açıklayan Draghİ ; %2’lik enflasyon hedefini yineledi. Krediler hakkında da birtakım açıklamalarda bulunuldu. Kredi
piyasalarında gözden kaçmaması gereken gevşemeler görüldüğünü ve ülkeler arasındaki farkın gitgide kapandığını açıkladı.

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.

Açıklamaların ardından Dolar Endeksindeki yükselişinde etkisiyle EURUSD paritesinde 1,1456 seviyesine kadar sert geri çekilmeler
gözlemlenirken haftanın geri kalanında parite düşüşünü sürdürdü. Haftayı 1,1552 seviyesinden açan parite hafta içinde en yüksek 1,1677 ve en düşük 1,1160 seviyesini test ederken haftayı 1,1167 seviyesinden kapadı. Kararından ardından ek teşvikin kesinleşmesiyle birlikte Avrupa borsaları özellikle DAX yükselişe geçti. Kararın ardından ilk olarak 10454,00 seviyesini test ederken
daha sonrasında endeks yükselişini sürdürdü. ECB faizlerde değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası dün sonuçlanan toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.05’te, mevduat faizi -%
0.20’de, marjinal fonlama oranı da %0.3’te sabit tutuldu.

Zew Ekonomik Beklenti Endeksi Ocak ayında piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Almanya’da Zew Ekonomik Beklentiler Endeksi Ocak ayında 40,0 lık piyasa beklentisinin üzerinde 48,4 olarak açıklanırken bir önceki dönek 34,9 seviyesindeydi. Alman Zew Mevcut Koşullar Endeksi ise Ocak ayında 14,8 lik piyasa beklentisinin üzerinde 22,4
seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesinin Zew Ekonomik Hassasiyeti ise 37,6 lık piyasa beklentisin üzerinde 45,2 seviyesinde gerçekleşti. Olumlu görünümün hakim olduğu Zew verilerinin ardından endekste sınırlı yükselişle görüldü.
Almanya’da Üretici enflasyonu geriledi.
Alman PPI aylık bazda –0,4% lik gerileme beklentisinin üzerinde –0,7’lik bir gerileme gerçekleştirirken; yıllık bazda yine piyasa beklentisinin üzerinde gerileme kaydetti ve -1,7%’lik gerileme kaydetti.
İmalat PMI’ları beklentileri karşılayamazken; Servisler PMI’i beklentilerin üstünde gerçekleşti.
İmalat sektöründeki satın alma gücünün gösteren ve aktivite seviyesini belirleyen aynı zamanda ekonomik performansın baş göstergelerinden biri olarak adlandırılan PMI rakamlarında karışık görünüm hakimdi. Almanya İmalat PMI 51,7’ olan piyasa beklentisini karşılayamazken; Servisler PMI Ocak ayında 52,5 piyasa beklentisinin üzerinde 52,7 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde ise İmalat
PMI 51,0 olan piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşirken Hizmetler PMI 52,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde 52,3 olarak
açıklandı. Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi ise Ocak ayında 52,2 olarak açıklandı.
Almanya Başbakanı Merkel Yunanistan ve ECB ‘nin varlık alım programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Varlık alım programının açıklanmasının ardından Başbakan Merkel'de açıklamalarda bulundu. ECB’nin sağlayacağı likidite oranlarının konusunda farklı fikirler olmasına şaşırdığını belirtirken; politika yapıcılarının reformları karşılayabilecek zaman avantajlar kullanması gerektiğini söyledi.25 Ocak’ta ise erken seçime giden Yunanistan'ın Euro Bölgesinden çıkma spekülasyonları ile ilgili
ola4rak;yunanlıların ezici bir çoğunluğunun Euro’da kalmak istediğini ;Euro’dan ihtimalin düşük olduğunu açıkladı.

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.

Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Hafta sonunda Yunanistan ‘da seçimler gerçekleşti. Seçimlerin sonucunda Syrizia partisi başa gelmeyi garantilerken tek
başına iktidar olup olmayacağı daha kesinleşmemiş durumda. Syriza Partisinin lideri Alexis Tspiras seçimden sonra yaptığı açıklamalarda Yunanistan’ın uluslararası kurtarılma paketinin yeniden müzakere edilmesini amaçladıklarını ve kemer sıkma politikasını
bitirmeye çalışacaklarını vurguladı. Seçim sonrası Almanya tarafından gelen açıklamalar da yakından takip edildi. Almanya Merkez
Bnakasının Yunanistan’a yardım etmeye devam edeceği açıklanırken; Bundesbank Başkanı Jens Weidman şimdiye dek olan kazanımların tehlikeye atmayacağını umduklarını açıkladı.
Seçimlerin gerçekleşmesinin ardından geçtiğimiz hafta yeni teşvik paketinin açıklanmasının ardından düşüş trendinde olan Euro
gerilemesini sürdürdü.
Bu haftaya baktığımızda ise; Almanya IFO İş Ortamı Endeksi, Almanya ve Euro Bölgesi enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Enflasyonda petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentiler olumsuz yönde. Deflasyon riskinin az
olmasına karşın buna karşın önlem alan ECB’ nin teşvik paketi ise Mart ayında uygulamaya konulacak.
Haftayı 10576,00 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 10630,50 ve en düşük10572,50 seviyelerini test ederken haftayı
10602,00 seviyesinden kapadı.
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Dax Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanalın üst bandı olan 10709,35 seviyesinin kırılması durumunda
10982,00 seviyesi test edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde ağırlıklı hareketli ortalama seviyesi olan 10371,58 seviyesinin altında
10148,61 seviyesi destek seviyesi olarak test edilebilir.

Grafik1:FDAX

Kaynak:Matriks

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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