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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Yeni Yılda ilk Draghi Etkisi
Geçtiğimiz haftalara baktığımızda piyasalar ilk Noel nedeniyle kapalı iken; sakin görünüm Yılbaşı nedeniyle hafta boyunca
sürdü.Veri akışı bakımından oldukça sakin olan haftada genellikle Avrupa piyasalarında yatay görünüme rastlarken; haftanın
son işlem günü ve aynı zamanda yeni yılın ilk işlem günü ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşmaları piyasalardaki volatiliteyi
artırdı diyebiliriz.2014 yılında sıkça dile getirildiği gibi gerek olduğu zaman ECB’ nin elindeki araçları kullanabileceğine dair söylemleri yineleyen Draghi; fiyat istikrarının korunma görevini yerine getirememesi riskinin 6 ay önceye kıyasla daha yüksek olduğunu açıkladı. Bu ilk veya ikinci çeyrekte gerçekleşmesi beklenen parasal genişlemeye dair bir sinyal olarak değerlendirilebilirken aynı zamanda ECB’nin kullanması beklenen araçların arasında ülke tahvil alımları da bulunuyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda ECB üyelerinin konuşmalarına geri dönecek olursak tam tersi bir tablo görüyoruz. ECB Üyeleri gereken önlemlerin etkisini görülmesinin biraz zaman alabileceğini bunun için yeni politikalar uygulanmadan önce beklenmesi gerektiğini açıklamışlardı ama Draghi geçtiğimiz haftaki açıklamasında Yönetim Kurulu’nda bu konu hakkında görüş ayrılığı olmadığının altını çizdi.
Düşük enflasyon nedeniyle tedirgin olan Euro Bölgesi deflasyon riskinin kısıtlı olmasına karşın enflasyonun fazla uzun bir süre
aşırı düşük seviyede kalması ve bu durumun enflasyon beklentilerini aşağı çekebileceğini buda ECB yi harekete geçirecek başka bir neden olabileceğinin altını çizdi. Draghi’nin açıklamaları piyasalarda fiyatlanmalara sebep oldu diyebiliriz.
DAX güne 9869,13 seviyesinden başlarken; sert geri çekilmelerle birlikte 9718,91 seviyesine kadar gerilerken ; EURUSD paritesinde
1,2105 seviyesinden 1,2026 sevşyesine kadar düşüşler gözlemlendi.

Aralık ayı Euro Bölgesi İmalar PMI ve Alman İmalat PMI rakamları açıklandı.
Draghi’nin konuşmalarının ardından Euro Bölgesi’nde takip edilen PMI rakamları beklentileri karşılayamadı. Euro Bölgesi İmalat PMI Kasım ayında 50,8 iken bu dönemde bir önceki döneme paralel olan piyasa beklentisini karşılayamayarak 50,6 seviyesinde gerçekleşti. Alman İmalat PMI İise 51,2 olan piyasa beklentisi doğrultusunda açıklandı. Euro Bölgesinde ECB Başkanı
Draghi’nin parasal genişleme sinyallerin ve beklentilerin altında gerçekleşen PMI verilerinin ardından EURUSD paritesindeki
geri çekilmeler hız kazandı.

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.

Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Haftayı 9948,50 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 9958,50 ve en düşük 9692,50 seviyelerini test ederek haftayı
9768,50 seviyesinden kapadı .Geçtiğimiz haftalarda sakin olan veri akışın karşılık bu hafta oldukça Euro Bölgesinde oldukça kalabalık bir veri akışı görüyoruz.ECB Başkanı Mario Draghi bu hafta Euro Bölgesinde ve Euro bölgesi ülkelerinde açıklanacak olan
enflasyon rakamlarının ECB’nin ülke tahvil alımı konusundaki kararında oldukça etkili olabileceğini vurgularken; yakından takip
edilecek enflasyon rakamlarında piyasa beklentilerinde bir önceki döneme nazaran daha olumsuz bir görünümün olduğunu görüyoruz. Enflasyon rakamlarının dışında bir diğer yakından takip edilecek veri ise Euro Bölgesi İşsizlik Oranı. Ancak aylardır değişmeyen işsizlik yüzdesinin bu dönemde değişiklik göstermesi beklenmiyor.

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.

DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında FDAX’ta 10,000 direncinin kırılması durumunda 10,120 seviyelerine kadar yükselişler görülebilirken aşağı
yönlü hareketlerde 9800 desteğinin altına sarkması durumunda 97,000 ve 96,000 takip edilecek olan destek seviyeleri olarak karşımıza
çıkıyor.
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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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