16 Şubat 2015

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesinde gündem yine Yunanistan’dı.28 Şubatta bitecek olan kurtarma paketini uzatıp
uzatılmayacağı hakkındaki görüşmeler ve bunun beraberinde gelen açıklamalar piyasalar tarafından yakından
takip edildi. Brüksel’de gerçekleştirilen Maliye Bakanları toplantısında Yunanistan Maliye Bakanı Yunanistan’ın kısa
vadeli borçlarını ödemesinin mümkün 6 Şubat günü gerçekleşecek olan ikinci Eurogroup toplantıya dair piyasa
beklentileri daha olumlu ancak kesin bir çözüme bu toplantıda gidilmeyeceği yönündeki haberler gözardı edilmeyecek kadar çok. Olmadığını bu anlamda borç yapılandırılmasına gidilmesi gerektiğini belirtirken bu paketi aynı
zamanda ‘felaket’ olarak adlandırdı. Sunulan taslağı kabul etmeyen Yunan Maliye Bakanı Varoufakis agresif tutumunu sürdürürken Brüksel'de Piyasalarda beklentilerin daha olumlu olması Almanya ve Yunanistan arasındaki
uzlaşmaya yönelik sinyallerin görülmesi ve ardından Merkel’in güvercin açıklamalarının etkisi büyük. Merkel Avrupa’nın kredibilitesine bağlı olarak yunan hükümetinin tekliflerini değerlendireceğini açıkladı. Ayrıca Yunan hükümeti ilk toplantıdan sonra sonuç çıkmamasının ardından Troykanın toplantı öncesinde hazırlık taslağı çalışması
yapılmasını da onayladı. Genel görünüme bakıldığında Yunanistan verebileceği kadar az taviz vererek borç yapılandırılmasının daha kabul edilebilir bir seviyeye çekme amacının yanında Almanya en kötü senaryo olan Yunanistan'ın borç batağından çıkamayacak duruma gelip Euro Bölgesinden çıkışını önlemek amacıyla uygun koşullarda
gerekeni yapacağa benziyor.
Almanya ‘nın bunu yapmasının ilk nedeni siyasi olarak açıklamak gerekirse AB topluluğundan bir çıkış olması
bunun devamının geleceği ve topluluğun dağılma endişesi yer alıyor . Kemer sıkma politikasının artık sonuç vermediğini anlayan Euro Bölgesi hükümetinin nasıl bir tutum sergileyeceği piyasalar tarafından merak konusu.
Haftanın dördüncü işlem gününde Ukrayna ‘da ateşkesin sağlanması ile Avrupa borsaları yükselişe geçerken
haftanın son işlem gününde Almanya’daki büyüme rakamlarının beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi
DAX’ın yukarı yönlü hareketini kuvvetlendirdi ve DAX 11000 seviyesinin üzerini test etti.

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.

,

Veri takvimine bakacak olursak;
Almanya ‘da açıklanan eksi enflasyon beklentilerin altında kaldı.
Avrupa’daki deflasyonist riskler kötü gelen enflasyon rakamları ile birlikte güçlenmeye devam ediyor. Mart’ta uygulanmaya başlayacak olan tahvil alım programına olan ihtiyaç gün be gün artarken geçtiğimiz hafta Almanya tarafında
açıklanan TÜFE Ocak ve Şubat ayında beklentilerin altında kaldı. Almanya TÜFE aylık bazda 1,0% gerilemesi beklenirken 1,1% gerileme gösterdi yıllık bazda ise bu gerileme 0,4% seviyesine kadar çıktı.
Alman Ticaret Dengesi artış gösterdi.
Alman Ticaret Dengesi İthalatların azalıp İhracatlarının artması ile beraber Aralık ayında iyi bir tablo sergiledi. Alman
İthalatları Aralık ayında 0,8% gerilerken Alman İhracatları 3,4% artış kaydetti. Böylelikle Alman Ticaret Dengesi bir önceki dönem 18,3B iken Aralık ayında 21,8B olarak açıklandı.
Sentix Yatırımcı Güveni
Euro Bölgesi içinde yatırımcı güveninin Sentix Endeksi beklentilerin oldukça üzerinde bir artış göstererek herkesi
şaşırttı. Sentix bir önceki dönem 0,9 seviyelerinde iken bu dönemki beklentisi 3,0 civarlarındaydı. Ancak haftanın ilk
günü açıklanan Sentix 12,0 seviyesinde son dönemlerdeki en yüksek rakamı olarak açıklandı.
Euro Bölgesinde Sanayi Üretimindeki, düşüş dikkat çekti.
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi aylık bazda 0,2% artması yönün deki piyasa beklentisini karşılayamadı ve 0,0 olarak açıklanırken yıllık bazda 0,3% yönündeki piyasa beklentisini karşılayamadı ve 0,2% gerileme kaydetti.
Euro Bölgesi 4,çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.
Euro Bölgesi yıllık bazda 4.çeyrekte 0,9 büyüme kaydederken çeyreklik bazda 0,3% büyüme görüldü. Almanya da
açıklanan büyüme rakamlarında olumlu hava mevcuttu. Almanya GDP yıllık bazda 1,6% büyürken çeyreklik nazda
0,7% büyüme kaydetti.

Geçtiğimiz haftayı 10750,00 seviyesinden açan DAX hafta içinde en yüksek 11016,50 ve en düşük 10592,50 seviyelerini test ederken haftayı 10977,00 seviyesinden kapadı.
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Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
16/02/2015 Günü Brüksel de gerçekleşecek olan Eurogroup zirvesinin 2. görüşmesinde kesin olarak bir karar varılamasada iki
taraf tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda daha ılımlı bir ortamın olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde karara varılacağı yönünde piyasa beklentisi ise günden güne artmakta. Daha çok toplumsal ve siyasi bir sorun haline gelen Yunanistan'ın ise
borç silinmesi ve yeniden yapılandırılması hakkındaki görüşlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğe benziyor.
Hafta içinde açıklanacak olan ZEW Ekonomik Kanısı önemli bir gündem maddesi. Son 3 aydır beklentilerin oldukça üzerinde geçen ve pozitif havanın hâklim olduğu veride bu dönem de beklentileri bir önceki dönemin üzerinde. Yatırımcı düşüncesinin en
önemli indikatörlerinden biri olan ZEW Ekonomik Kanısı endekste volatilitelere neden olabilir.
Euro Bölgesi ve Almanya ‘da arkaya açıklanacak olan İmalat PMI rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; piyasa
beklentisi İmalat PMI’ rakamlarında artış olacağı yönünde.
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FDAX Teknik Görünüm;

Teknik açıdan bakıldığında yükselen kanal içi hareketini sürdüren FDAX’ta 1068,07 seviyesinin altına sarkması durumunda hem
ağırlıklı hareketli ortalama hem de fibonacci seviyesi olan 10481,98 seviyesinin altında 10116,03 seviyesi kritik destek seviyelerini
oluşturuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11040,00 seviyesinin üzerinde bir önceki zirve seviyesi olan 11100,00 direnç olarak
karşımıza çıkıyor.
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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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