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FDAX ve S&P Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta ralli yapan FDAX’ta bu hafta yüksek volatilitelerin görülmesi muhtemel. Haftayı 12,080
seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 12,429 ve en düşük 12,044 seviyelerini test ederek haftanın
zirve seviyelerine çok yakın olan 12,422 seviyesinden kapatarak haftayı %2,89 kazançla tamamladı.
Bu hafta Euro Bölgesinin en önemli gündem maddesi olan ve 15 Nisan’da gerçekleşecek olan ECB Toplantısının sonucunda kurum olarak Faiz Oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Toplantı sonrası ECB tarafından gerçekleştirilecek olan Basın açıklaması piyasalarda volatilitelere sebep olabilir. Bu hafta
Euro bölgesinde açıklanacak olan enflasyon rakamları da Mart ayında başlatılan tahvil alım programının ne
denli işe yaradığını gözler önüne koyacak iken; geçtiğimiz hafta açıklanan öncü enflasyon verisi %-0,2den %-0,1
e yükselmişti. Verinin piyasalarda beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi tahvil alım programın efektifliğini ortaya koyacağından piyasalar tarafından olumlu algılanabilir.
Bir başka Euro Bölgesinde açıklanacak veri olan ve büyümenin en önemli indikatörleri arasında gösterilen Sanayi Üretimi Ocak ayında 0,1% gerilerken Şubat ayında 0,3% artış göstermesi bekleniyor. Daha çok enflasyon
ve ECB toplantısı sonrasındaki basın açıklamaların FDAX üzerinde hakim olacağı haftada Sanayi Üretimi verisinin fiyatlanmalarda daha geride kalması beklenebilir.
S&P endeksine baktığımızda ise geçtiğimiz haftayı 2039,50 seviyesinden açan S&P hafta içinde en yüksek
2096,25 ve en düşük 2038,75 seviyelerini test ederken haftayı 2095,50 seviyesinden %2,75 kazançla tamamla.
Bu haftaya baktığımızda Euro Bölgesinde de takip edilecek olan enflasyon rakamlarının yanında ABD
tarafında açıklanacak olan Çekirdek enflasyon haftanın son işlem günü yakından takip edilecek veriler arasında
yer alırken enflasyonun Şubat ayında açıklanan 0,2% seviyesinde sabit kalması piyasalar tarafında bekleniyor.
Enflasyon için önemli bir veri setli olan Perakende Satışların ise Şubat ayında 0,1% gerilemesinin ardından
Mart ayında 0,6% artış göstermesi piyasalar tarafında beklenirken; verinin beklentilerden olumlu açıklanması
S&P de yukarı yönlü hareketleri destekleyecekken aynı zamanda haftanın son işlem günü açıklanacak olan
enflasyon verisini n üzerinde de etkisi olabilir.
Konut sektöründeki ağır toparlanma devam ederken; ABD’de açıklanacak olan İnşaat izinleri Mart ayında bir önceki dönemin açıklan 1,102M ‘nun altında 1,080 milyon dolar olarak açıklanması bekleniyor.
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FDAX için Veri Takvimi;

S&P için Veri Takvimi;
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FDAX Teknik Görünüm
FDAX’ ta ana yükselen trend devam ederken endeksin 12,150 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketler devam
edebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda hedef kanal üst bant seviyesi 12,730 seviyesine kadar yükselişler hız kazanabilir. Hareketli ağırlıklı ortalamaların destek olarak çalıştığı endekste ise 12,100 seviyesinin altına kırması durumunda aşağı yönlü hareketler başlayabilir ve 11,600’e kadar geri çekilmeler görülebilir.

S&P Teknik Görünüm
S&P de hız kaybeden yükselen trend içine alçalan kanal devam ederken; endeksin 2,100 seviyesinin üzerinde tutunulması durumunda
2,150 seviyesine kadar yükselişler görülebilirken 2,100 seviyesinin altında tutunulması durumunda aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir
ve ilk olarak hareketli ağırlıklı ortalama seviyesi olan destek seviyesi 2075,00 ‘e kadar geri çekilebilir. Bu seviyenin altında ise kanal alt
bantı 2020,00 seviyesi 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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