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FDAX ve S&P Haftalık Genel Görünüm

Geçtiğimiz hafta Frankfurt Dax Endeksinde yılın en sert düşüşlerine tanık olurken hafta boyunca %3,55 düşüş kaydederken; uzun zamandır kırmayı başaramadığı 65 günlük hareketli ağırlıklı
ortalama seviyesi olan 10,500’ün altında hareketine devam etti. Bu haftaya baktığımızda PMI rakamlarının ,Fabrika Siparişlerinin ve Sanayi Üretiminin FDAX üzerinde etkisi görünebilirken; PMI rakamları için piyasa beklentisi bir önceki döneme paralelken Fabrika Siparişlerinde %1,5 artış bekleniyor.
Büyümenin öncü indikatörleri arasında yer alan Sanayi Üretiminin ise 0,4% artış beklentisi bir önceki
dönem açıklanan %0,2’nin üzerinde.
S&P’ye baktığımızda ABD tarafında açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam Değişikliği bu hafta
piyaslara yön verecek en önemli veriler arasında yer alırken; son gelene zayıf İstihdam rakamları ile
birlikte piyasalardaki beklentiler bu dönem önceki beklentilerin oldukça altında. Son açıklanan rakam öncesinde 200K ‘nın üzerinde olan piyasa beklentilerinde bu dönem bu rakamın altında kalabileceği yönünde görüşler mevcut. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışından önce açıklanacak olan
öncü verisi ADP için piyasa beklentisi 198K civarında iken ;verinin beklentilerden olumlu gerçekleşmesi hem Dolar hem endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebilecekken; faiz artırımı için olan görüşleri bir miktar daha da netleştirecektir. Tarım Dışı İstihdamın yanında açıklanacak
olan İşsizlik Oranında ise bir miktar düşüş beklenmesi (%5,4) Tarım Dışının olumlu gerçekleşmesi
ihtimalini de destekliyor. Aynı zamanda geçtiğimiz dönem oldukça düşük açıklanan Mart ayı Tarım
Dışı İstihdamında bir miktar yukarı yönlü revizyonlar görülebilir.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

FDAX için Veri Takvimi;

Kaynak:Invetsing

S&P için veri Takvimi;
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FDAX Teknik Görünüm
FDAX’ta geçtiğimiz hafta sert düşüşlerin görüldüğü FDAX’ta 11,280 seviyesinde olan kanal alt bantı ilk destek
olarak karşımıza çıkarken uzun vadeli hareketli ağırlıklı ortalama olan 11,800 seviyesinin üzerinde hareket etmemesi durumunda yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.11,800 seviyesinin yukarısında ise
önemli bir direnç seviyesi olan 12,100 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Kaynak: Matriks

S&P Teknik Görünüm
SPX endeksinde geçtiğimiz hafta 2100 seviyesinin altında sarkmaları görülmesine karşın haftayı 2101,50 seviyelerinde kapadığından yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. 2117,00 seviyesinin üzerinde kanal üst bantı 2190
seviyesi test edilebilir. Hareketli ağırlıklı ortalamaların altında hareket etme durumunda ise 2070,00 seviyesinin altına sarkması durumunda bir önceki dip olan 2040,00 test 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:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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