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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftalarda sakin bir görünüme sahip olan piyasalar yerini karışık ve kalabalık görünüme bıraktı diyebiliriz. İlk
olarak Euro Bölgesindeki genel görünüme bakıldığında iki ana gündem maddesi karşımıza çıkıyor. Birincisi; ECB’nin bir sonraki
genişleme adımını 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan toplantıda atıp atmayacağı; ikincisi ise 25 Ocak ’ta erken seçime gidecek olan
Yunanistan’ın Euro Bölgesinden ayrılma olasılığı. Bütünsel bakıldığında ise bu iki gündem maddesinin aralarındaki korale iki
tarafın da kararlarını etkileme olasılığını ortaya çıkarıyor.
İlk olarak ECB konusunu ele aldığımızda hafta başında açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Mario Draghi geçtiğimiz
hafta açıklanan enflasyon rakamlarının 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan ECB toplantısında alınacak kararlarda etkisinin olacağını
söylemişti. Bir başka deyişle ECB’nin bir süredir gündeminde olan ülke tahvil alım programının bir sonraki ECB toplantısında
başlatıp başlatmayacağının enflasyon verisine bağlı olduğunu açıkladı. Euro Bölgesi öncü enflasyonunun Aralık ayında yıllık
bazda hem bir önceki dönem oranı olan 0,3% den hem de piyasa beklentisi olan –0,1%in altında –0,2% seviyesinde gerçekleşmesiyle
kurum olarak görüşümüz ECB’nin 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan toplantıda ülke tahvil alım programını başlatacağı yönünde. Ayrıca
enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haftanın son günlerine doğru açıklamalarda bulunan Draghi’nin bir sonraki
teşvik paketinde ülke tahvil alımının içerebileceğini açıklaması ülke tahvil alımı konusundaki piyasa beklentisini güçlendirdi.
Ancak ortada Yunanistan’ın mevcut durumunda oluşturduğu riskler ECB’nin ülke tahvili alım programına her ne kadar gitmesi için ortada bir sürü sebebinin olmasına rağmen durumu biraz da olsa gölgeliyor.
Yunanistan’da 25 Ocak’ta Syriza ve Pasok partileri arasında geçecek olan seçim yarışında Syriza partisi önde gözüküyor. Syriza Partisinin ülke başına geçmesi durumunda Euro Bölgesinden ayrılacağına kesin gözüyle bakan çoğunlukla birlikte
ayrılma spekülasyonları günden güne artış kazanırken; Syriza’nın başa geçmesi durumunda IMF ve Euro Bölgesinden taahhütlü olarak borçları yeniden düzenlemesi bekleniyor. Bu durum ECB’nin ülke tahvili alımına bir sonraki toplantıda gitmesini negatif yönlü etkilerken ATIG olarak bu durumu uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Çünkü; Yunanistan’da Syriza Partisinin az farkla önde olması seçimleri kazanmasına rağmen koalisyon kaçınılmaz görünüyor yani parti kararları tek başına alacak kadar
güçlü bir iktidar olmayacak. Ama bir sonraki adım olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin çoğunlukçu gücü efektif olacaktır. İkinci olarak Syriza tek başına iktidar olsa dahi hafta için de Alman Hükümetinden gelen açıklamalar Yunanistan’daki hükümetinin değişmesi borçları üzerinde bir etkisinin olmayacağını ve bir önceki hükümet ile yapılan taahhütlü borç anlaşmalarının aynen devam edeceğini açıklaması hükümetin değişse bile bazı mevcut durumların değişmeyeceğinin işareti olarak
algılanabilir.
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Veri akışına bakacak olursak;
Sentix Yatırımcı Güveni Ocak ayında yükseliş gösterdi.
Euro Bölgesi için menkul kıymetlerinde yatırıma benzeyen sermayelerin önerilmesi gibi bir çok hususta yatırımcı güvenini belirleyen ve son birkaç aydır negatif olarak gerçekleşen Sentix Yatırımcı güveni piyasa beklentisi olan –1,0’ı aşarak 0,9 seviyesiyle gerçekleşerek oldukça olumlu bir görüntü çizdi.
Euro Bölgesi PMI beklentilerin altında gerçekleşti.
Haftanın ikinci günü hem Euro Bölgesinde hem de ABD tarafında Hizmetler PMI verilerini takip ettik. Euro Bölgesinde PMI verileri
beklentilerin altında gerçekleşirken; Euro Ülkelerinde PMI verisi karışık bir görünüm sergiledi. İlk olarak açıklanan İspanya PMI
52,9 piyasa beklentisinin üzerine 54,3;Fransa PMI 49,1 piyasa beklentisinin üzerinde 49,7;Almanya PMI 51,4 piyasa beklentisin
üzerinde 52,1 seviyesinde gerçekleşirken; İtalya PMI negatif bir görünüm çizerek 52,0 olan piyasa beklentisinin oldukça aşağısında 49,4 seviyesinde gerçekleşti. Takiben açıklanan Euro Bölgesi Servisler PMI 51,9 piyasa beklentisini karşılayamadı ve 51,6 seviyesinde açıklandı. PMI verilerinin açıklanmasının ardından EURO Dolar karşısında değer kaybı yaşadı ve EURUSD paritesinde aşağı
yönlü hareketler gözlemlendi. DAX ise olumlu gerçekleşen Almanya Servisler PMI’nın etkisiyle yükselişe geçti.Aynı gün açıklanan
Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi Aralık ayında 51,4 piyasa beklentisinin üzerinde 52,0 olarak açıklanırken; Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi 51,7 piyasa beklentisini karşılayamadı ve 51,4 olarak açıklandı.
Perakende Satışlarda görünüm olumsuz.
Enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlarda haftanın genel olarak piyasa beklentisin enflasyona verisinin de beklentilerin altında açıklanmasıyla olumsuzdu. Almanya Perakende Satışlar yıllık bazda 0,6% piyasa beklentisinin altında –0,8% ,aylık
bazda ise 0,1 piyasa beklentisinin üzerinde 1,0% olarak açıklandı. Euro Bölgesi Perakende PMI ise bir önceki dönemde 48,9 iken
bu dönem 47,6 olarak gerçekleşti.
Almanya'da İşsizlik Oranı düştü.
Almanya tarafında İşsizlik oranı kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Bir önceki dönemlerde 6,7% seviyesinde olan İşsizlik
oranı Kasım ayında 6,6% seviyesine gerilemişti. Aralık ayında ise oran daha da gerileyerek %6,5 olarak açıklandı. İşsizliğin piyasa
beklentilerinden olumlu gerçekleşmesiyle DAX ‘TA sınırlı yükselişler gözlemlendi.
(Açıklanan:2,800M,Bir Önceki:2,900M)
Almanya Fabrika Siparişleri aylık bazda gerileme gösterdi.
Almanya Fabrika Siparişleri aylık bazda Kasım ayında –0,7% piyasa beklentisinin altında –2,4% seviyesinde gerçekleşirken; dayanıklı ve dayanıksız mallar için yerli imalatçılar tarafından yapılan yeni satın alım siparişlerinin değerinde zayıflamalar gözlemlenmiş
oldu.Fabrika Siparişinin gerilemesiyle ve Mario Draghi’nin geçtiğimiz haftanın dördüncü işlem gününde teşvik paketinde ülke tahvil alımının gerçekleşebileceğini açıklamasıyla Euro Dolar karşısında değer kaybı yaşadı.
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Almanya’nın Sanayi Üretiminde düşüş yaşandı.
Son çeyrektir yükselen Sanayi Üretimi için piyasa beklentileri Kasım ayında olumluydu ancak Almanya Sanayi Üretimi 0,4% olan
piyasa beklentisini karşılayamadı ve 0,1% gerileme kaydetti. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gerçekleşen bu düşüşle birlikte
bir süredir toparlanma sürecinde olan ekonomilerdeki kırgınlığın devam ettiğinin ve istikrarın tam olarak olmadığının sinyallerini
vermiş oldu ancak Alman Ekonomi Bakanlığı buna karşın açıklamalarda bulundu. Bakanlık ılımlı toparlanmanın sürdüğünü ve zor
günlerin geride kaldığının altını çizdi.
Almanya Ticaret Dengesi açıklandı.
Almanya İhracatları Kasım ayında aylık bazda 2,1% gerilerken; İthalatlar 1,5% artış gösterdi .İthalatların beklentilerin üzerinde artması ve İhracatların beklentileri karşılamayıp azalmasıyla birlikte Alman Ticaret Dengesi Kasım ayında piyasa beklentisi olan 20,7
milyar Euro’yu karşılamadı ve 17,7 milyar Euro olarak gerçekleşti.
Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Beklentilerin altında gerçekleşen öncü enflasyon rakamlarından ve Draghi’nin söylemlerinden yola çıkarak 22 Ocak'ta yapılacak
olan ECB toplantısında ek teşvik paketinin içerisinde ülke tahvillerinin de yer almasını bekliyoruz. Euro Bölgesi açısından bu ayın
kritik geçeceği düşünülüyor. Bu hafta açıklanacak olan enflasyon oranının geçtiğimiz hafta açıklanan öncü rakama paralel olarak
açıklanması ECB’deki ülke tahvil alımı beklentisine hız kazandıracaktır. Haftayı 9726,50 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en
yüksek 9868,00 ve en düşük 9383,50 seviyelerini test ederek haftayı 9623,00 seviyesinden kapadı.
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FDAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında üçgen formasyonunun oluştuğunu gördüğümüz DAX’ta kanalın alt bandı olan 9,400 seviyesinin altına
sarkması durumunda 9,290 ve 8,940 hedef seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise kanalın üst bandı
olan 9,860 seviyesinin üzerinde ise 10,125 ve 10,450 seviyeleri haftalık direnç 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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

