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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftalardan süregelen Euro Bölgesindeki karışık görünüm bu hafta daha da şiddetlendi.22 Ocak’ta gerçekleşecek olan ECB Toplantısının öncesinde ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşmaları piyasalar tarafından yakından takip edilirken; Yunanistan’da erken seçim dolayısıyla yaşanan kaos ve Yunan Bankalarındaki negatif görünüm devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra haftanın gündemine beklenmedik bir şekilde İsviçre Merkez Bankası (SNB)’ nin faiz indirimine gitmesi ve minimum kur uygulamasına son vermesi oturdu. SNB’ nin bu kararı küresel piyasalarda şok etkisi yarattı ve yüksek volatiliteler
görülmesine neden oldu.
Haftayı 9661,50 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 10316,00 en düşük 9582,50 seviyelerini test ederken haftayı
10280,00 seviyesinden kaparken; haftayı 1,1845 seviyesinden açan EURUSD ise hafta içinde en yüksek 1,1871 en düşük 1,1461 seviyelerini test ederken haftayı 1,1557 seviyesinden kapadı.
Hafta içinde ilk olarak ECB Başkanı Draghi’nin açıklamalarını takip ettik. Haftaya gerçekleşecek olan ECB toplantısında
alınacak önlemlerin arasında ülke tahvilinin olup olmayacağı spekülasyonlarına yanıt veren Draghi; fiyat istikrarını sağlamak
için genişlemeci para politikasının gerekli olduğunu vurguladı. Ülke tahvil alımına hazır olduklarını belirten ECB Başkanı; tahvil
alımlarında bir ülkeden diğer ülkeye avantaj sağlanmasının mümkün olmayacağını açıkladı. Deflasyon riskinin halen düşük bir
risk sayılabileceğini ancak bu riskin bir önceki yıla göre arttığını açıklayan ECB Başkanı; ECB üyeleri görev tanımamadaki hedeflere ulaşma konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.
Avrupa Adalet Divanı'nın OMT kararı geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddelerinden biriydi. ECB toplantısındaki
kararları etkileyecek olan OMT programını bazı şartlara bağlı olduğu taktirde; prensip olarak AB yasalarına uyumlu olduğunun
açıklandı .Avrupa Adalet Divanı Bilirkişisinin açıklamalarına göre; ECB Para Politikalarını uygularken geniş bir takdir yetkisine
sahip olduğunu ve OMT’nin uygulamaya girmesi durumunda, ECB yardım programına direkt dahil olmaktan kaçınması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda; OMT’nin gerekli ve faiz oranlarının düşürülmesi için uygun bir program olduğunu belirtti. OMT’
nin AB standartlarına uygun olduğunun açıklanmasıyla artık Euro Bölgesinde ülke tahvil alım programı konusunda engel kalmadı diyebiliriz.
Kurum olarak 22 Ocak’ta ECB’ nin ülke tahvil alımı yapacağı konusundaki görüşümüz devam ederken; bu açıklamalarla birlikte güçlenirken; ECB’ nin 550 milyar Euro’ luk tahvil alım programını başlatması bekleniyor.
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Bu hafta piyasalarda şok etkisi yaratan İsviçre cephesi beklenmedik şekilde kura müdahale etme politikasını sonlandırdı.
SNB Mevzuat faizlerine %-0,75 seviyesine düşürürken; üç aylık libor faiz hedef aralığını da %-0,25 ila %-1,25 aralığına düşürüldü.
Sabit kur uygulamasını sürdürmekten vazgeçen SNB; mevcut durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Frank'ın halen yüksek seviyede olduğunu ancak aşırı değerlilik halinin sona erdiğini belirten SNB; gerektiği takdirde döviz piyasalarında aktif olabileceklerini
açıkladı. Açıklamaların ardından EURUSD paritesinde 1,1568 seviyelerine kadar geri çekilmeler gözlemlenirken; DAX ‘ta 9637,33
seviyelerine kadar düşüşler gözlemlendi. Uzun süredir sabit kur nedeniyle yatay seyreden EURCHF’de ise yüksek volatiliteler görüldü ve parite 1,20 seviyelerinden 0,97 seviyesine geriledi.
BUBA Başkanı Weidmann’In konuşmaları piyasalar tarafından yakından takip edildi.
BUBA Başkanı Weidmann Almanya’da enflasyon oranının önümüzdeki aylarda petroldeki fiyat düşüşlerinin etkisiyle sıfırın altına
inebileceğini açıklarken;22 Ocaktaki ECB toplantısı hakkında da açıklamalarda bulundu. Geniş kapsamlı niceliksel gevşemenin
etkilerinin belirsizliği ve oluşturduğu yan etkiler nedeniyle şüphelerinin olduğunu açıklayan Weidamann’ın niceliksel genişleme
taraftarı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Aynı zamanda ECB’nin hareket alanının da sınırları olduğunu ve Euro Bölgesinin
bahsedildiği kadar kötü durumda olmadığının altını çizdi.
Veri Akşına bakacak olursak;
Almanya son 3 yıldaki en güçlü büyümeyi kaydetti.
2014 yılı boyunca genel olarak Euro Bölgesinde hakim olan negatif görünüm ile birlikte Almanya'da geçtiğimiz yılın ortasında resesyon endişesi hakimdi. Ancak gerileyen işsizlik oranının da etkisiyle 2013 yılında %0,1 büyüme kaydeden Almanya 2014 yılında
%3 büyüme kaydetti ve üç yıl üst üste mali fazla vermiş oldu.
Alman WPI’ları piyasa beklentilerini karşılayamadı.
Toptan satış seviyesinde karşılaşılan enflasyon oranını belirleyen WPI’lar aylık ve yıllık bazda açıklandı. Alman WPI aylık bazda 0,2%
olan piyasa beklentisini karşılayamayıp –1,0% olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise bir önceki dönem –1,1% seviyesinde olan WPI bu
dönem –2,3% olarak açıklandı.
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi aylık bazda geriledi.
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım ayında aylık bazda bir önceki dönem 0,3% artış kaydetmişti bu dönem ise piyasa beklentisine
paralel olara 0,2% artış gösterdi. Yıllık bazda bakacak olursak bir önceki yılın Kasım ayında %0,8 artış kaydeden Sanayi Üretimi bu
dönem –0,8% azalması bekleniyordu. Euro Bölgesi Sanayi Üretimi yıllık bazda –0,4% gerileme kaydetti.
Euro Bölgesi Ticaret Dengesi beklentilerin altında kaldı.
Euro Bölgesi Ticaret dengesi bir önceki dönemden olumlu gerçekleşmesine karşın(önceki:19,6B) bu dönem 21,3 milyar Euro’luk
piyasa beklentisini Kasım ayında karşılayamadı ve 20,0 MİLYAR Euro olarak gerçekleşti.
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Enflasyon rakamları haftanın son işlem günü piyasalar tarafından yakından takip edildi.
Euro Bölgesi ve Almanya'nın enflasyon rakamlarını takip ettik. Almanya TÜFE aylık bazda Aralık ayında 0,0% olan piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşirken, yıllık bazda da 0,2% olan piyasa beklentisi doğrultusunda açıklandı. Euro Bölgesi çekirdek enflasyon rakamlarında yıllık bazda piyasa beklentisinin altında 0,7% açıklanırken; Euro Bölgesi TÜFE aylık bazda Aralık ayında –0,2%
olarak açıklandı.

Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Bu hafta Euro Bölgesi için kritik bir hafta olacak. 22 Ocak’ta gerçekleşecek olan ECB toplantısında ülke tahvil alımının başlatılması
ve total olarak 550 milyar Euro’luk ECB’nin tahvil alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz DAX’ ta tahvil alımları sonrasında yükselen hareketini devam ettirebilir. Öte yandan ECB Toplantısı sonrasında
Draghi’nin yapacağı basın açıklaması piyasalarda volatiliteye sebep olacaktır.25 Ocak Pazar günü gerçekleşecek olan Yunanistan’daki seçim ve Syriza partisinin seçimde önde görülmesiyle Yunanistan’ın Euro’dan çıkışı spekülasyonları hızla devam edeceğe
benziyor.
Veri akışı açısından baktığımızda; Almanya İmalat PMI ve ZEW Ekonomik Kanısı haftanın en önemli verileri arasında yer alıyor.
Euro Bölgesinde ise açıklanacak olan İmalat ve Hizmetler PMI verileri Euro Bölgesindeki açıklanacak olan en önemli veriler arasında yer alıyor.
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FDAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında FDAX’ta günlük grafikte W formasyonunu görüyoruz. Yükselen trend içinde olan FDAX’ta ilk olarak
10500,00 seviyesinin üzerinde 10740,00 seviyesi test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 9770,00 seviyesinin altında 9420,00
seviyesine kadar geri çekilmeler gözlenebilir.
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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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