06 Nisan 2015

FDAX ve S&P Haftalık Genel Görünüm( 06 Nisan –10 Nisan )

Bu hafta FDAX’ daki genel görünüme baktığımızda veri akışı bakımından geçtiğimiz haftaya kıyasla daha
sakin olan endekste Paskalya dolaysıyla haftanın ilk günü işlem görmeyen FDAX geçtiğimiz haftanın son işlem
günü açıklanan Tarım Dışı İstihdamın piyasa beklentisi olan 245K in altında 126K açıklanmasını haftanın ikinci
işlem gününden itibaren fiyatlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta Almanya tarafında açıklanan İmalat Sanayi
PMI rakamlarından sonra bu hafta yine Almanya tarafında açıklanacak olan Servisler PMI ve Bileşik Satın Alma
PMI rakamları Mart ayı için açıklanacakken piyasa beklentisinin bir önceki dönenme paralel olmasının da etkisiyle yüksek hareketlilikler yaratması beklenmiyor ancak; büyümenin en önemli indikatörlerinden biri olarak
gösterilen Alman Sanayi Üretiminin Şubat ayında bir öncekin dönemin altında artış göstermesi bekleniyor. Piyasa beklentisinin altında gelmesi durumunda endekste geri çekilmeler görülebilir. Alman Ticaret Dengesinin
açıklanacağı haftada İhracatların %1,0 artış göstermesi beklenirken İthalatların da %1,2 artış kaydetmesi bekleniyor. Bir önceki dönem 29,7B Euro olarak açıklanan Ticaret Dengesi için bu dönemki piyasa beklentisi 20,0B
ticaret fazlası vereceği yönünde. Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde gerileme gösteren Almanya Fabrika Siparişlerinin ise Şubat ayında bir miktar toparlanma göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden olumlu açıklanması
kısıtlı yükselişlere sebep olabilir
S&P Endeksine baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem günü Tarım Dışı İstihdamın piyasa beklentisinin oldukça atında gerçekleşmesi endekste aşağı yönlü hareketlere sebep oldu ve endeks 2038,00 seviyesine kadar geri çekildi. Bu hafta ise 17-18 Martta gerçekleşen FOMC toplantısının tutanaklarının açıklanması haftanın en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Özellikle Tarım Dışı İstihdamın beklentilerin oldukça altına
açıklanmasıyla beraber faiz artımının süresine dair spekülasyonlar hız kazanırken; toplantının tutanakları oldukça önemli rol oynayabilir. Haftanın ilk işlem günü açıklanacak olan ISM İmal Olmayan PMI rakamları da haftanın
en önemli gün dem maddeleri arasında yer alırken beklenti bir önceki dönem 56,9 seviyesinde gerçekleşen
verinin bu dönem 56,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Verinin beklentilerden olumsuz gerçekleşmesi
durumunda endekste aşağı yönlü hareketler görülebilir. İstihdam Piyasasına dair İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Şubat ayı için açıklanacakken; son gelen verinin arından İstihdam piyasasına dair güvenin azalmasına
karşın piyasa beklentisi bir önceki dönem açıklanan rakamın üzerinde 5,010M olacağı yönünde. Euro Bölgesin
dede açıklanacak olan PMI rakamları ABD tarafında da açıklanacak veriler arasında yer alıyor. ABD tarafında
açıklanacak olan Hizmet PMI ve Markit Bileşik PMI verileri için piyasa beklentileri bir önceki döneme paralel.
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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 Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında; FDAX’ta aşağı yönlü trendlerin daha kuvvetli olmasının bekliyoruz. 21 günlük hareketli ağırlıklı ortalama seviyes
(11,800)inin altında kalınması durumunda ara bant seviyesine kadar 11,600 geri çekilmeler hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise bir
önceki zirve seviyesi olan 12,250 direnç seviyesi konumunu koruyor.

S&P Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında SPX endeksindeki yükselen trend devam ederken ana trendin içindeki düşen küçük kanalda aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda ilk olarak ara kanalın alt bant seviyesi 2029,00 test edilecekken bu seviyenin altında an trendin alt bant
seviyesi olan 2019,00’a kadar geri çekilmeler hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise hareketli ağırlıklı ortalamaların kesişmelerin direnç
olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.2080,00 seviyesinin kırılması durumunda 2100,00 seviyesine kadar yükselişler hız kazanacaktır.
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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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