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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da deflasyon, işsizlik ve en önemlisi bilanço genişleme kararları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların yanı sıra geçtiğimiz haftanın gündemi Euro Bölgesi Enflasyonu piyasalar tarafından yakından takip edilirken; piyasalarda volatiliteye sebep oldu.
Draghi en başta yüksek işsizlik seviyesine dikkat çekerken; Avrupa da yavaşlayan ekonomik büyümenin yüksek işsizlikle birlikte hızlandığına
bu oranın kabul edilemeyecek seviyede olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük
kalmasını beklediklerini açıkladı ancak, orta vadeli enflasyon beklentileri kötüleşirse ek politika önlemleri alınabileceğini ifade etti. AMB’ nin
para politikası üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini, alınan tedbirlerin ise hedefleri enflasyon seviyesine çıkaracağına inandıklarını sözlerine ekledi. Yapısal reformların gerekliliğinin altını her konuşmasında bahseden AMB Başkanı; bu konuşmasında da altını çizen Draghi;
yapılsa reformların yanında bu reformlara güvenilmesi gerektiğini belirtti. Bilançoları geliştirmekte kararlı olduklarını ve bunun için gerektiği
takdirde ek önlemler alınabileceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Üyesi Noyer’de Draghi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa ekonomisinin enflasyon tahminlerini rayından
çıkaracak yeni şoklarla ile karşı karşıya kalması halinde ECB’nin devlet tahvilleri satın almasında problem olmayacağını savundu.
Haftayı 9162 seviyesinden açan DAX ; hafta içinde en yüksek 9241 ve en düşük 9161 seviyelerini test ederek haftayı 9237 seviyesinden kapadı.
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Geçtiğimiz haftada ECB Aylık Bülteni açıklandı.
AMB Kasım ayı için Aylık Bülten’ini açıkladı. Bültende Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon rakamları aşağı yönlü revize edildi. Raporda 2014
enflasyon beklentisi %0,7 den %0,5’e 2015 yılı enflasyon beklentisi %1,2 den %1’e 2016 içinse beklentisini %1,5 den %1,4 aşağı yönlü revize etti.
Büyüme rakamları ise 2014 yılı için %1 den %0,8 e 2015 yılı için %1,5 den %1,2 ye ve 2016 yılı için %1,7 den %1,5 e revize edildi. Revizyonların
en büyük sebebi olarak Euro Bölgesindeki düşük iş güveni e jeopolitik pazarların gerginliklerinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Raporda dikkat çeken bir diğer husus ise Euro Bölgesi Ülkerlerindeki yetersiz yapısal reformlardan dolayı risklerin aşağı yönlü olduğuydu. Uygulanan
TLTRO programı ile kredilerde büyüme sağlanmasına çalışılmasına rağmen özel sektör kredilerinde yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Petrol
fiyatlarında ise son zamanlardaki düşüşün arkasında yüksek arz ve zayıf talebin etkili olduğunu ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketlerinin
enflasyonu baskıladığını ECB’nin büyümeyi artırmak ve yerel talebi canlandırmak adına kredileri desteklemesi yaptığını ancak ECB’nin fiyat istikrarı hedefini başarmasının önünde bunun engel oluşturduğunu söyledi
Enflasyon Beklentileri karşıladı.
Almanya TÜFE rakamları beklentileri karşıladı. Ekim ayındaki rakamlarda yıllık bazda yüzde 0.8 piyasa beklentisi dâhilinde gerçekleşirken ve aylık
bazda ise %0.3 beklentisi dâhilinde açıklandı. Almanya TÜFE’nin açıklanmasının ardından piyasalarda büyük volatilitelerle karşılanmadı ancak
Euro Bölgesi TÜFE rakamlarından sonra piyasalarda hareketlilik görüldü. Euro Bölgesi CPI yıllık bazda %0,4 beklentisi dâhilinde gerçekleşirken
Aylık bazda %0,0 beklentisi dâhilinde gerçekleşti. Euro Bölgesi CPI bir önceki dönem %0,4 iken bu dönem %0,0 açıklanmasıyla DAX’ta gerilemeler görüldü. DAX 9241,10 seviyelerinden 9190,83 seviyesine kadar geri çekilmeler gözlemlendi.
Euro Bölgesi ve Almanya büyüdü.
Arka arkaya açıklanan büyüme rakamlarına bakacak olursak ilk olarak Almanya Büyüme rakamları çeyreklik ve yıllık bazda açıklandı. Almanya
GDP çeyreklik bazda %0,1 beklentisi dâhilinde gerçekleşirken yıllık bazda olumlu gelişmeler görüldü. Almanya GDP yıllık bazda %1,0 beklentisinin üzerinde %1,2 olarak açıklandı. Verinin ardından DAX’ta hafif yükselişler görüldü. Ardından Euro Bölgesi CPI rakamları açıklandı. Euro Bölgesi
çeyreklik büyüme açıklandı. Euro Bölgesi GDP ise Fransa ve Almanya’dan gelen olumlu verilerinin de etkisiyle; çeyreklik bazda %0,1 beklentisinin üzerinde 0,2 açıklanırken; yıllık bazda %0,7 beklentisinin üzerinde %0,8 olarak gerçekleşti. Verinin açıklanmasının ardından DAX’ta ilk düşüşler görülürken sonrasında yükselişler devam etti.
Moodys ‘e göre Orta Vadeli Görünüm olumsuz
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, “Global Macro Görünüm 2014-2016” başlığı ile yayınladığı raporunda, Avrupa hakkında
yapmış olduğu değerlemesinde, kısa vadede Avrupa’da ekonomik büyümede ciddi bir toparlanma beklemediğini, GSYH’nın bu yıl %1’den ve
2015 ile 2016’da %1.3’den daha az büyümesini beklediğini bildirdi. Zayıf Euro Bölgesi ülkelerinde işsizliğin daha da artmasını beklediklerini açıkladı.
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AMB Bono Alımlarını açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası ise bono alımlarını açıkladı. AMB 7.4 milyar Euro teminatlı bono aldığını açıklarken; Almanya tarafında borçlanma ihalesi
takip edildi. Almanya’nın 2030 vadeli borçlanma ihalesine arzın %1.50 katı talep gelirken, -%0.12 reel ortalama faiz ile %0.9 milyar Euro satış
yapıldı.
Sanayi Üretimi açıklandı.
Dün Euro Bölgesinde Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.6 daralma gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 0.6 artış gösterdi.
Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Avrupa Merkez Bankasına ve yaptırımlarına güven son derece azalmış vaziyette olmasına karşın geçen hafta büyüme ve enflasyon verilerinin
beklentiler dahilinde veya beklentilerden hafif yüksek gerçekleşmesi Avrupa’nın toparlanma umutları kısmen tazelemesine karşın; AMB Aylık
Bülten’inde enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti. Bu hafta içinde açıklamalarda bulunacak olan AMB Başkanı Mario Draghi’nin konuşmaları takip edilecekken; piyasalarda veya Avrupa Borsalarında volatiliteye neden olabilir.
Veri akışına açısından; Euro tarafında bu hafta Kasım ayı için açıklanacak olan Alman ZEW Ekonomik Kanısı ve Almanya İmalat PMI verileri oldukça önemli ZEW Ekonomik kanısı yatırımcıya ait düşünceyi belirleyen en önemli indikatörlerden biri olduğu için Avrupa’da süre gelen olumsuz
görünüm etkisiyle bu verinin beklentilerin altında gerçekleşmesi daha olası duruyor.(beklenti:0,9 önceki dönem;-3,6).Alman İmalat PMI ve Euro
Bölgesi İmalat PMI verilerinde beklentiye bakılacak olunursa bir önceki dönemden daha olumlu bir görünüm hakim. Alman İmalat PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde veya beklentiler dahilinde gerçekleşmesi durumu piyasalarda olumlu algılanabilecekken; Avrupa Borsalarında kısa
vadeli yukarı yönlü hareketler görülebilir.
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; Future Dax’ ta 21 günlük Üssel Hareketli Ortalama seviyesi olan 9200’ nin altında hareket etmesi durumunda 8925 ve 8800 seviyelerine kadar geri çekilmeler gözlenilebilir.9200 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda 9380 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
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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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