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FDAX ve S&P Haftalık Genel Görünüm

Geçtiğimiz haftaya nazaran daha sakin bir veri takviminin olduğu haftada Almanya tarafında
açıklanacak olan İşsizlik Oranı ve ardından açıklanacak olan Nisan ayı Euro Bölgesi enflasyonu endekste volatiliteye sebep olabilecekken; veriler için piyasa beklentisi bir önceki döneme paralel. QE
ile birlikte geçtiğimiz ay %-0,2 seviyesinden %-0,1 seviyesine yükselen enflasyonda bu ay bir değişiklik olmaması beklenirken öncü olan bu gösterge açıklanacak olan enflasyon rakamı için büyük önem
teşkil ediyor. Euro Bölgesinde Yunanistan krizinin öne çıktığı haftada 1,5 milyar Euro'yu aşan ay sonu
ödemelerini nasıl karşılayacağı konusu Cuma günü yapılan toplantıda da bir sonuca ulaştırılamadı.
Piyasaların Yunanistan krizini yakından takip edeceği haftada krizin fiyatlanmaların görülmesi mümkün olabilir.
S&P ye baktığımızda hem veri akışı bakımından kalabalık hem de 28-29 tarihlerinde gerçekleşecek olan FOMC Toplantısı gerçekleşeceğinden volatilitenin yüksek olması beklenebilir. FOMC Toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyorken; Haziran ayında faiz artırımına olup olmayacağına dair sinyaller daha da netleşebilir. Veri akışı bakımından ABD’nin büyüme
rakamları ve ISM imalat PMI rakamları takip edilecek. İlk çeyrekte daha durgun olan ekonomide %1,0
lık büyüme beklenirken ISM İmalat PMI iç.in ise piyasa beklentisi 52,0 beklentisi bir önceki dönemin
üzerinde. Verinin olumlu gerçekleşmesi yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir.
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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
FDAX’ta kritik seviye olarak belirleyebileceğimiz ara bant seviyesi 11840,00 seviyesi nin aşağı yönlü kırılması durumunda aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir ve 11,650 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Ancak
endekste yukarı 5 günlük hareketli ağırlıklı ortalama seviyesi de olan 11970,00 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yukarı trendin teyiti gelebilir ve 12425,00 seviyesine kadar yükselişler görülebilir.
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S&P Teknik Görünüm
SPX endeksinde geçtiğimiz hafta haraketli ağırlıklı ortalamaların üzerinde kapanışı yaptığından yukarı yönlü hareketler görülebilir.. Yukarı yönlü hareketlerin devamında yükselen trendin üst bant seviyesi olan 2145,00 seviyesi denenebilir ve ardından kanal içi hareketler sürebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2082,00 seviyesinin aşağısında hareket etme durumu gerekmektedir. Ardından 2045,00 seviyesine kadar aşağı yönlü hareketler 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:
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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