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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta piyasalar haftanın en önemli gündemi olan ve haftanın dördüncü işlem günü açıklanan ‘OPEC kararı’ ile yön buldu. Petrol,
Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu Viyana’da toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi ATİG Menkul Değerler olarak beklentimiz
üretim miktarında bir değişikliğe gidilmemesi yönündeydi. Nitekim toplantı sonrasında 30 milyon varilde sabit tutma kararı alındı. Karar
sonrasında petrol fiyatlarındaki sert düşüşler gözlemlenirken; Almanya tarafında tahvil fiyat artışlarındaki yavaşlama dikkat çekti. OPEC toplantısının Euro Bölgesine uzanan kolunda özetle; düşük Petrol fiyatlarının ithalat yapan Euro Bölgesinde iyi bir haber olarak algılanması ve
sonucunda canlandırıcı talepler olması muhtemel gözüküyor diyebiliriz.
AMB Başkan Yardımcısı Constancio Tahvil Alım Programı hakkında konuştu.
AMB Başkan Yardımcısı Constancio geçtiğimiz hafta iki gün üst üste açıklamalarda bulundu. Mevcut politikaların bilançoyu düzeltip düzeltemeyeceğini 2015’in ilk çeyrek rakamlarına bakarak anlaşılacağını açıkladı. Bilançoların düzelmemesi halinde ek tahvil alımının mümkün olduğunu ve değerlendirilebileceğini açıklarken; devlet tahvil alımlarının tamamen para politikalarına bağlı bir karar olacağınındı altını çizdi. Devlet Tahvil Alımlarının reformları yavaşlatacağına inanmadığını açıklayan Başkan Yardımcısı, düşük faizler nedeniyle devlet tahvil alımlarının
etkisiz olacağını söylemenin temelden yoksun bir açıklama olacağını belirtti. Açıklamaların ardından DAX güne bir önceki güne kıyasla yüksek
seviyeden başladı.
Grafilk1:Alman Tahvil Faizleri-Brent Petrol
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Draghi risklerin altını çizdi.
Draghi geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda Euro Bölgesinin maruz kaldığı başlıca riskleri ve risklerin ekonomiye olan etkisini açıkladı.
Finlandiya Parlamentosunda konuşan Mario Draghi Euro Bölgesinin en önemli sorunlarından biri olan %11,5 oranında olan işsizlik, verimliliğin
sağlanmaması ve Euro Bölgesi ülkelerinin reformlarının gerçekleştirmemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Draghi Euro Bölgesinde mevcut
durumda aşağı yönlü risklerin daha baskın olduğunu, bölge ekonomilerindeki yapısal reform yoksunluğu ve fikir ayrılıklarının mevcut kötü durumu daha da negatif etkilediğini ortaya koydu. Enflasyon beklentilerini destekleme ihtiyacı olursa yani hedef enflasyondan geri düşe tehdidi
durumunda ek önlemler alınabileceğini yineleyen Draghi;AMB personeline bu durumun gerçekleşmesi ihtimaline karşı hazırlanma görevi verildiğini söyledi. Draghi’nin konuşması piyasalar tarafından yakından takip edilirken; DAX tarafında yüksek volatiliteye sebep olmadı.
Enflasyon beklentileri karşıladı.
İlk olarak Almanya tarafında aylık ve yıllık bazda açıklanan enflasyon rakamları beklentileri karşıladı. Almanya TÜFE’si Kasım ayında 0,0% beklentisi dahilinde gerçekleşirken bu rakam Ekim ayında –0,3% seviyesindeydi. Yıllık bazda ise bir önceki dönem 0,8% olan TÜFE Kasım ayında gerileyerek 0,6% beklentisine paralel olarak gerçekleşti. Rakamların açıklanması ile DAX’ta yükselişler gözlemlendi. Ardından haftanın son işlem günü
açıklanan Euro Bölgesi TÜFE’si de Almanya tarafında olduğu gibi beklentileri karşıladı. Euro Bölgesi enflasyon rakamı Kasım ayında yıllık bazda
%0,3 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarındaki gerilemelerden yola çıkarak AMB ‘nın uyguladığı teşviklerin yeterli olmadığını söylememek mümkün görünüyor. Draghi ise hafta içinde gerektiği taktirde müdahale yapacağını açıklamıştı. Bir sonraki AMB toplantısına ek müdahalelere gidilme
düşüncesine daha sıcak bakılabilir.
Almanya ‘da İşsizlik Olumlu gerçekleşti.
Almanya tarafında bu hafta olumlu bir görünüm vardı. Veri takviminin kalabalık olduğu haftada İşsizlik Oranı %6,7 piyasa beklentisinin altında
%6,6 seviyesinde bir önceki döneme paralel olarak gerçekleşti. İşsizlik Değişimi –1K seviyesinin altında –14K olarak gerçekleşti. Gelen bu veriler
Euro Bölgesinde 5 aydır sabit olan İşsizlik Oranını değiştirmedi. Euro Bölgesinde seyir eden yüksek işsizlik bu dönemde beklentiler dahilinde
%11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizliğin olumlu yansıması Avrupa Borsalarında olumlu görünümün devam etmesini sağladı ve DAX yükselişini
devam ettirdi.
Grafik2:Almanya İşsizlik Oranı

Grafik3:Euro Bölgesi İşsizlik Oranı
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Almanya 3.çeyrekte büyüdü.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya üçüncü çeyrekte hafif de olsa büyüme kaydetti. Ülkedeki olumuz görünümü az da olsa olumlu
olarak etkileyen bu veri çeyreklik bazda %0,1 beklentisi dahilinde gerçekleşirken yıllık bazda %1,2 beklentisi dahilinde gerçekleşti. Euro bölgesindeki negatif durum ele alındığında olumlu bir gelişme olarak algılatılabilen bu hafif büyüme rakamı yine de tehditlerin ve risklerin önemini
gösteriyor.
Perakende Satışlar olumlu
Enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar hafta içinde Almanya tarafında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun beklentileri karşılaması bu yüzden sürpriz olarak alınmayabilir. Alman Perakende Satışlar yıllık bazda %1,7 beklentisi dahilinde gerçekleşirken aylık
bazda ise %1,7 beklentisinin üzerinde %1,9 seviyesinde gerçekleşti.
Alman İfo İş Ortamı endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Almanya Anlık Değerlendirmesi 108,0 beklentisinin üzerinde 110,0 olarak gerçekleşirken, Almanya Ticari Beklentileri 99,5 seviyesinin üzerinde
99,7 olarak gerçekleşti. Alman İfo İş Ortamı Endeksi ise 103,0 piyasa beklentisinin üzerinde 104,7 olarak gerçekleşti. Bu olumlu veriler Almanya
tarafında ve Avrupa Borsalarında da olumu görünüm yarattı. Günü DAX yüksek seviyeden kapadı.
Grafik4:Almanya Büyüme
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Ekonomik Takvim;

Sonuç Olarak;
Geçtiğimiz haftanın Euro Bölgesinde veri akışı yoğundu. Genel görünüme bakılacak olunursa veriler beklentiler dahilinde veya beklentilerden olumlu gerçekleşti diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta olumlu gerçekleşen verilerinde etkisiyle bir süredir yükseliş trendinde olan DAX bu hareketini geçtiğimiz
hafta da devam ettirdi. Haftayı 9710,00 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 10000,00 ve en düşük 9706,50 seviyelerini test ederek
haftayı 9974,50 seviyesinden kapadı.
Bu haftaya baktığımızda ise AMB‘nın faiz oranları kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; Karar sonrasında AMB’nın yapacağı basın açıklaması piyasalarda volatiliteye neden olabilir. ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak AMB’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gideceğini düşünmüyoruz.
Geçtiğimiz hafta Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın büyüme rakamlarını takip etmiştik. Almanya ‘da büyüme rakamları beklentiler
dahilinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesinde bu hafta açıklanacak olan büyüme rakamlarının piyasa beklentisi bir önceki döneme paralel olarak yıllık
bazda %0,8 ve çeyreklik bazda %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi olası görünüyor.
Almanya tarafına baktığımızda ise bu hafta İmalat PMI ve Fabrika Siparişleri gündemin ana verilerini oluşturuyor. Dayanıklı ve Dayanıksız Malların
yerli imalatçılar tarafından yapılan yeni siparişleri gösteren Fabrika Siparişleri bu hafta bir önceki dönem %0,8 iken bu dönem %0,6 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasa beklentisinde veya beklentinin altında gerçekleşmesi durumunda Avrupa Borsaları özellikle DAX’ta aşağı yönlü
hareketler gözlemlememiz mümkün duruyor.
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında yükselen trendde olan DAX’ın 10,000 direncini kırması durumunda yükselen trendin üst bant olan
10,200 eviyesi test edilebilir. Ancak aşağı yönlü hareketlerde düzeltme seviyelerimiz 9830 ‘un altında 9765 ve 9500 seviyeleri destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik5:FDAX
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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:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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 bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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