20 Nisan 2015

FDAX ve S&P Haftalık Genel Görünüm

DAX 2 hafta öncesinde tarihi zirve seviyesi olan 12426,50 seviyesini test ettikten sonra geçtiğimiz hafta sert bir şekilde Yunanistan krizi ile birlikte aşağı yönlü hareketleri hızlandı .Avrupa hisselerinde en çok değer kaybı yaşayan endeks olan Frankfurt DAX hafta içinde en yüksek 12,426 en
düşük 1665,00 seviyesini test ederken haftayı en düşüğe yakın olan 11691,50 seviyesinden kapadı.
Veri akışına bakacak olursak haftanın ikinci işlem gününden itibaren açıklanacak olan dataların
önemli olduğu Euro Bölgesinde Almanya tarafında açıklanacak olan ZEW Ekonomik Hassasiyetinin
sonrasında takiben açıklanacak olan İmalat PMI rakamları .ve Alman İFO İş Ortamı Endeksi şüphesiz
FDAX’ı en çok etkileyecek veriler arasında yer alıyor. Veri akışı için piyasa beklentilerine baktığımız
zaman genellikle olumlu görünümün hakim olduğu FDAX Ta verilerin iyi gelmesi endeksi yukarı yönlü destekleyebilecekken; bu hafta gözümüzün veri akışından daha ziyade Yunanistan krizinde olması
gerekiyor. Maliye Bakanları vekillerinin 22 Nisan da gerçekleşecek olan konferans görüşmesinin büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Yunanistan'ın likiditesinin tükenmesi öncesinde bu toplantıda Mayısta gerçekleşecek olan bir anlaşmanın zemini atılabilir. Yunanistan’ın temerrüde düşmesi öncesinde nasıl bir çıkış yolu sergileyeceğini yakından takip ediyor olacağız. Yunanistan ve Euro Bölgesi tarafından gelecek olan ve anlaşmazlıklara işaret eden açıklamaların Frankfurt DAX üzerindeki etkisi aşağı yönlü hissedilebilir.
S&P ye baktığımızda; haftayı hafif yükselişle kapatan Endekste ABD tarafında açıklanan olumlu
enflasyon rakamlarına karşın haftanın son işlem günü sert düşüş gösterirken hafta boyunca en yüksek 2105,50 ve en düşük 2064,50 sevi yerini test ederek haftayı 2075,50 seviyesinden kapadı. Veri
akışı bakımından özellikle enflasyon için önemli bir veri seti olan Dayanaklı Malların Siparişi ABD tarafında açıklanacak olan en önemli veriler arasında yer alırken aynı zamanda konut verileri de yakından takip edilecek. ABD tarafında Konut sektöründeki yavaş toparlanma devam ederken Mevcut
konut Satışları için piyasa beklentisi olumlu iken Yeni Konut Satışlarının gerilemesi piyasalar tarafından bekleniyor. Hareketli Haftayı ağırlıklı ortalamanın üzerinde kapatan Endekste yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz.
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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;

Kaynak:Invetsing
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FDAX Teknik Görünüm
Yükselen trendde olan FDAX’ta son günlerde aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını görüyoruz. Aşağı yönlü
hareketlerin kalıcı olması için ilk olarak hareketli uzun vadeli haraketli ağırlıklı ortalama seviyesi olan 11720,00
seviyesinin altında kalıcı olması durumu gerekmektedir. Bu seviyenin altında kalıcı olur ise 11475,00 seviyelerine kadar düşüşler hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerin tekrar başlaması durumunda ise bir önceki zirve
seviyelerine yakın olan 12,400 seviyesi yeniden test edilebilir.
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S&P Teknik Görünüm
Günlük grafikte baktığımızda 2060,00 seviyesinin altında kalıcı olmadığı sürece yukarı yönlü hareketler devam
edebilecekken; bu seviyenin üzerinde 2108,00 seviyesi test edilebilir. Eğer Endeks 2060,00 seviyesinin altında
kalıcı olur ise aşağı yönlü hareketler hız kazanacaktır ve 2038,00 seviyesine kadar aşağı yönlü hareketler devam
edecektir.
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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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