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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Euro Bölgesinde geçtiğimiz haftalarda açıklanan enflasyon bir önceki dönem %0,4’e göre azalma kaydederek %0,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Enflasyondaki bu gerileme göz önüne alındığında AMB’nın ek teşvik paketine gideceği hakkındaki spekülasyonlar haftalar boyunca gündemde kaldı ve ilk defa bu hafta fiyatlanmalarda etkili oldu. Geçtiğimiz hafta başından beri genel görünüme bakıldığında Avrupa Borsalarındaki yükselişin özellikle DAX’ta ki yükselişin AMB Faiz Oranlarında bir değişikliğe gitmesini veya AMB Basın Konferansında ek teşvik kararının
alınacağı beklentisiyle gerçekleştiğini söylemek mümkün. Ancak piyasalardaki fiyatlanma haftanın dördüncü işlem günü açıklanan ve AMB
Başkanı Mario Draghi’nin 2014 yılında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıklamasıyla sonuçsuz kaldı diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası haftanın dördüncü işlem gününde açıkladığı faiz kararında refinansman faizini %0,05’te bırakırken mevduat faizini de %-0,20 düzeyinde
bıraktı. Banka ayrıca marjinal faiz oranında da değişikliğe gitmeyerek %0,30’da sabit tutma kararı aldı. Ardından AMB Draghi’nin konuşması
takip edildi.
Haftayı 9927 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 10127 ve en düşük 9836 seviyelerini test ederken haftayı 10085 seviyesinden
kapadı.
Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi olan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen AMB Basın Açıklaması’nda AMB Mario Draghi’nin
açıklamaları paritelerde, Avrupa Borsalarında ve emtiaların fiyatlanmasında etkili olduğunu söyleyebiliniz. AMB Mario Draghi; Tahvil alımını
ve VDMK alımını 2 yıl daha sürdüreceklerini programın 2016 da sın bulacağını ve programın 2.kısmının önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Para politikasında genişlemenin devam edeceğini açıklayan Draghi, büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu, bunun en çok düşük
talep ve jeopolitik risklerden etkilendiğini açıkladı.
‘OPEC’ in geçtiğimiz hafta Petrol fiyatlarındaki üretim miktarında bir değişikliğe gitmemesiyle düşüş trendinde olan ve düşüşünü sürdüren
petrol fiyatlarıyla ilgili ise AMB Mario Draghi; bu düşüşün sadece büyümeyi olumlu olarak etkilemekte sınırlı olmayacağı aynı zamanda
enflasyonu aşağı yönlü etkileyeceğini açıkladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün özellikle nakliyat, havayolu, ulaşım maliyetlerinin düşmesiyle
büyümedeki etkisinin gözle görülür bir şekilde olacağının altını çizdi.
AMB Başkanı Draghi büyüme rakamlarında ve enflasyon rakamlarındaki beklentilerinin revize edilmiş halini de açıkladı.2014 büyüme rakamı
için beklentisini %0,9 ‘dan %0,8’e, 2015 için %1,6 dan %1’e ve 2016 için %1,8 den %1.5’e aşağı yönlü revize ederken; 2014 enflasyon rakamı
beklentisini %0,6 dan %0,5’e 2015 için %1,1 den %0,7’e ve 2016 için %1,4 den %1,3’e aşağı yönlü revize etti.
AMB Başkan Yardımcısı geçtiğimiz hafta da yine tahvil alımları ile ilgili konuşmasını yineler nitelikte konuşma gerçekleştirdi .Constancio Devlet Tahvili alım konusunda adım atılması gerektiğini ve güvenli ülkelerin devlet tahvilleri alma konusunda öncellikli olması gerektiğini ancak
gerektiği taktirde bu programın riskli ülkeleri de kapsaması gerektiğini vurguladı.
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Draghi’nin açıklamalarının ardından Dolar Endeksindeki sert düşüşle birlikte EURUSD paritesi değer kazanırken; hafta başından beri ek teşvik beklentisiyle yön bulan Avrupa Borsaları özellikle DAX’ta sert düşüşler meydana geldi ve Avrupa Borsaları günü ekside tamamladı. VDMK alımı ile ilgili
ise Draghi’nin Altın dışında tüm varlık alımlarının konuşulduğu belirtmesiyle Dolar Endeksindeki sert düşüşün normal şartlar altında Altın taraınnda
olumlu fiyatlanması gerekirken, açıklamalar Altın da aşağı yönlü hareketlere sebep oldu.
Almanya Merkez Bankası Bundesbank ;AMB ‘nın Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinden sonra Almanya
için 2014 büyüme tahminini düşürdü.2014 yılı için büyüme tahminini %1,9 dan %1,4 e revize ederken;2014 enflasyon tahminini de %1,1 den %
0,9 a indirdi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann ise döviz kurlarını manipüle etmenin tehlikeli bir politika olduğunu belirterek, uluslararası alanda hiç kimsenin rekabet avantajı kazanmak için bunu yaptığına inanmadığını belirtti. Alman ekonomisinin sağlam özel sektör tüketiminin, artan ücretlerin ve düşük işsizliğin etkisi ile iyi bir durumda olmaya devam ettiğini de vurguladı. Euro bölgesinin genelinin ekonomik görünümünün ise bahar aylarına göre daha az olumlu olduğunu ancak para politikası ve düşük petrol fiyatlarının büyümenin artırılmasına yardım
ettiğini de söyledi.
ECB tahvil alım miktarını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası VDMK alım miktarının 28 Kasım itibariyle toplam 368 milyon Euro olduğunu, teminatlı tahvil alım miktarının ise toplam
17.8 milyar Euro olduğunu açıkladı.
Euro Bölgesinde geçtiğimiz haftaki veri akışındaki genel görünüme bakılacak olunursa Almanya tarafı stabil bir görünüm çizerken; Euro Bölgesindeki genel tablo çok iç açıcı değildi. Ancak haftanın başında açıklanan veriler AMB’nın ek teşvik yapacağı yönündeki spekülasyonların altında
kaldı ve haftanın ilk işlem günlerinde açıklanan verilerin piyasalar üzerinde etkisi çok fazla görülmedi.
İmalat PMI rakamları piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.
Alman İmalat PMI rakamı Kasım ayında 50,0 piyasa beklentisinin altında 49,5 seviyesinde gerçekleşirken hemen ardından açıklanan Euro Bölgesi
İmalat PMI Kasım ayında 50,4 piyasa beklentisinin altında 50,1 seviyesinde açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından DAX’ta aşağı yönlü hareketlere sebep olmadı, DAX AMB beklentisi sebebiyle yukarı doğru yön bulmaya devam etti.
Hizmetler PMI rakamları beklentileri karşılayamadı.
Son dönemde Euro Bölgesinde açıklanan Hizmetler PMI rakamlarındaki gerilemenin bu dönemde devam ettiğinin göstergesi niteliğinde oldu.
Euro Hizmetler PMI 51,3 beklentisinin altında 51,3 seviyesinde gerçekleşirken, Alman Servisler PMI 52,1 beklentisi dâhilinde gerçekleşti.
ÜFE Rakamları aylık ve yıllık bazda açıklandı.
Euro Bölgesinde imalatçılar tarafından karşılaşılan enflasyon oranını belirleyen ÜFE rakamları beklentileri karşılayamadı. ÜFE aylık bazda Ekim
ayı için %0,3 beklentisinin altında %-0,4 seviyesinde açıklanırken; yıllık bazda bir önceki dönem %-1,4 seviyesinden artış göstererek %-1,3 seviyesinde gerçekleşti.
Perakende Satışlar açıklandı.
Enflasyon için önemli bir veri seti olan perakende satışlar geçtiğimiz haftalarda açıklanan CPI rakamlarından etkilendiğini söylemek mümkün.
Geçtiğimiz haftalarda bir önceki dönemden kötü gelen CPI rakamlarının da etkisiyle Perakende Satışlar %0,6 piyasa beklentisinin altında %0,4
seviyesinde gerçekleşti ancak bir önceki dönemden daha olumlu bir görünüm sergilemiş oldu. Perakende satışlar yıllık bazda ise %1,2 seviyesinin üzerinde %1,4 olarak açıklandı. Ardından açıklanan Perakende PMI ise bir önceki dönem 47,0 iken bu dönem 48,9 seviyesinde gerçekleşti.
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Alman Fabrika Siparişleri Olumlu
Alman Fabrika Siparişleri Ekim ayı için aylık bazda bir önceki dönem %1,1 iken bu dönem %0,6 piyasa beklentisinin üzerinde %2,5 seviyesinde
gerçekleşti. Almanya tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleşen olumlu verilerin başında yer alan Fabrika Siparişleri yer aldı.
Grafik1:Almanya Fabrika Siparişleri

Euro Bölgesi büyümesi beklentiler dahilinde büyüdü.
AMB Basın Konferansından bir gün sonra açıklanan Euro Bölgesi GDP verisi beklentiler dahilinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’nın büyüme rakamlarını takip etmiştik. Almanya büyüme rakamları yıllık bazda bir önceki döneme ve piyasa
beklentisine paralel %1,2 seviyesinde gerçekleşirken çeyreklik dönemde de aynı şekilde %0,1 piyasa beklentisinde gerçekleşmişti. Buda bize
Euro Bölgesi büyüme rakamlarının da aynı doğrultuda büyüme gerçekleştireceğinden yani kısacası beklentiler dahilinde gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti. Nitekim Euro Bölgesi GDF yıllık bazda %0,8 çeyreklik bazda ise %0,2 büyüme kaydetti. Yatırımların üst üste iki çeyrek gerilemesin
belli olduğu büyüme rakamlarında AMB’nın tahminlerinde aşağı yönlü revize yapmasının sebebini açıklar nitelikteydi.
Grafik2:Euro Bölgesi Büyüme (Çeyreklik)
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Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç Olarak;
Geçtiğimiz hafta AMB’nın 2014 yılında başka bir teşvik paketi uygulamayacağını açıklaması ve faiz oranlarını sabit tuttuğunu açıklaması; teşvik
beklentisini 2015’in ilk çeyreğine taşınmasına sebep oldu. Yılın son toplantısının sonucunda DAX ‘ta düşüşler görüldü Bu hafta veri akışına bakılacak olunursa Almanya taraınndan enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda Euro Bölgesi enflasyon rakamları piyasa beklentisinin altında gerçeklemişti bu haftaya baktığımızda ise Almanya CPI ‘in bir önceki dönem açıklanan %0,6 piyasa beklentisiyle paralel olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bökesinde haftanın son işlem günü açıklanacak aylık ve yıllık bazdaki Sanayi Üretimi de piyasalar taraınndan yakından takip edilecek. veriler arasında yer alıyor.
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DAX Temel Görünüm
Teknik açıdan bakılırsa FDAX ‘ta kanalın üst bandı olan 10250 seviyesinin üzerinde hareketlerde 10,500 seviyesi test edilebilir.10,250
seviyesini kıramaz ise 10,100 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlenebilir ve bu hareketle Bearish ABCD formasyonunu teyit etmiş olur.
Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 9950 seviyesinin altında 9820 seviyesi test edilecektir.

Grafik3:FDA X
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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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