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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta bir yılı aşkın süredir devam eden Stres Testi sonuçlarını açıklarken; 130 bankanın
dahil olduğu testte 25 banka başarısız oldu. Testten kalan 25 bankanın 12’sinin zaten sermaye artırımını gerçekleştirdiği, kalan
13 bankanın ise sermaye açığının devam ettiği belirtildi. Açıklanan sonuçları yorumlayan Moody’s testin Avrupa’daki bankaların dayanıklılığını gösterdiğini söylerken; bankacılık sektöründe güven ortamının sağlanmasının biraz zaman alabileceğine dikkat çekti. S&P ise Stres Testinde sınırlı sayıda bankanın başarısız olmasına rağmen; stres testinden geçen bankaların zayıflığının altını çizdi. Stres Testi sonrasında açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio; Stres
Testi sonuçları hakkında bankacılık sektörüne olan kamu güvenini artıracağını söylerken; bankaların için de bu testin bilançoları onarma ve kredi koşullarını kolaylaştırma fırsatı olacağını açıkladı.
Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi olan FOMC Toplantısı sonuçlandı. FED varlık alım programını sonlandırırken, faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Toplantı sonrası yapılan açıklamalarda, İstihdam Piyasasında atıl kapasitenin kademeli şekilde
azaldığını, sağlam istihdam artışları ile işsizlik oranının düştüğünü, Faiz Oranlarıyla ilgili ise “kayda değer zaman” için düşük
kalmaya devam edeceği belirtildi. Ekonomi ve istihdam görünümünün dengeli olmaya devam ettiği de açıklandı. Minneapolis
FED Başkanı Kocherlakota ise FOMC kararlarına muhalefet ettiğini açıklarken; piyasaların beklentisi dahilinde gelişen kararlar
dahilinde Dolar Endeksi güçlenirken, Avrupa Borsalarında düşüşler görüldü.
IMF Başkanı Lagarde; ise yaptığı açıklamada küresel ekonominin hız kazanması için kolektif olarak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerken; Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Praet, Euro Bölgesinde deflasyon yaşanması riskinin sınırlı olduğunu ve ECB rakamlarının IMF’in rakamlarından daha düşük bir olasılığa işaret ettiğini söyledi. Deflasyon riskinin sınırlı olduğunu ancak IMF’in Euro Bölgesinde deflasyon olasılığını yüzde 30 olarak gördüğünü, ancak Avrupa Merkez Bankasının modelleri
çok daha düşük rakamlar verdiğini belirtti.
Haftanın son günü BOJ’un ek parasal genişlemeye gitmesiyle DAX günü 192,63 puan boşlukla 9283,40 seviyesinden açtı. Geçtiğimiz
haftayı 9080,80 seviyesinden açan DAX; hafta içinde en yüksek 9339,33 ve en düşük 8837,66 seviyesini test ederken haftayı 9326,87
seviyesinden kapadı.
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Alman IFO İş Ortamı Endeksi beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.
IFO İş Dünyası Beklentiler Endeksi Ekim ayında 98.9’luk altında 98.3 puan olarak açıklandı. IFO İş Dünyası Endeksi ise Ekim ayında
103.2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından IFO tarafından gelen açıklamalarda, Alman Ekonomisinin
yeniden bozulduğunu, imalatçıların ihracat konusundaki iyimserliklerinin ılımlı düzeyde olduğunu belirtti. Açıklanan banka stres
testlerinin kısa vadede krediler üzerinde etki yapmayacağını ayrıca Alman ekonomisinde 4.çeyrekte sıfır büyüme beklediklerini de
vurgulandı. Açıklanan IFO rakamları EURUSD paritesinde volatilite yaratmazken; DAX’ta 9080,80 seviyelerinden 8837,66 seviyelerine kadar geri çekilmeler gözlemlendi.
Almanya’da İşsizlik verileri açıklandı.
Almanya’da bu hafta İşsizlik verilerinin açıklanması takip edildi. Beklentiler İşsiz sayısının artacağı yönündeydi ancak Ekim Ayında
İşsiz Sayısı 5 bin artış olacağı yönündeki piyasa beklentisinin altında kalıp; 22 bin gerileyerek 2,887 milyona geldi. İşsizlik Oranı ise
son aylarda değişim göstermediği gibi bu ay da değişmeyerek 6,7% piyasa beklentisi dâhilinde gerçekleşirken; Dönemsel olarak
ayarlanmamış işsizlikte 2,800 piyasa beklentisinin altında 2,7000 olarak açıklandı. Almanya tarafından gelen olumlu veri ülke ekonomisinin toparlanmasına yönelik güvenin sinyallerini vermiş oldu. İşsizlik verilerinin olumlu açıklanmasına karşın piyasalarda
olumsuz görünüm hakim oldu.
Avrupa Bankacılık Otoritesi Andrea Enria'nın konuşması Avrupa borsalarına yön verdi diyebiliriz. İtalyan, Yunan ve İngiltere borsalarındaki düşüşler dikkat çekti. Enria’nın konuşmasından sonra Avrupa Borsalarında sert düşüşler gözlemlenirken; konuşmasında
stres testlerinin sonucunda bankaların kredi vermesinde piyasaların beklediği oranda hemen gerçekleşecek büyük bir artış olmayacağının altını çizdi.
Euro Bölgesi Tüketici Güveni Olumlu
Bir süredir düşüşte olan Euro Bölgesi ekonomisinde geçtiğimiz hafta açıklanan Tüketici Güveni’nin gerilemesi beklenirken; sürpriz
bir şekilde 99,7 beklentisinin üzerinde 100,7 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veri Bölgenin kötüye giden ekonomik durumun
toparlandığına işaret etti.
Almanya’da Enflasyon rakamları beklentileri karşılayamadı.
Almanya’da TÜFE beklentilerden kötü bir performans sergiledi .Almanya'da TÜFE Ekim ayında aylık bazda %0.3 gerilerken, yıllık
bazda %0.8 artış gösterdi. TÜFE’nin aylık bazda %0.1 gerilemesi, yıllık bazda %0.9 artış göstermesi bekleniyordu. Almanya’daki
enflasyon Euro Bölgesi için olumsuz bir görünüm çizdi. Euro Bölgesi enflasyonu yıllık bazda 0,4% beklentisini dahilinde gerçekleşirken; Çekirdek Enflasyon 0,8% beklentisi dahilinde gerçekleşti. Haftanın son işlem günü BOJ’ un ek parasal genişlemeye gideceğini açıklaması ve parasal genişleme tabanını 70-80 trilyon yenden 90 trilyon yene çıkarması Avrupa borsalarını da etkiledi. Haftanın son işlem gününü 190 puan gaple açan DAX; Euro Zone CPI Verilerinin beklentiler dahilinde ve bir önceki dönemde göre artış
göstermesinin de etkisiyle hafif yükselişler görüldü.
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Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
DAX volatilitenin oldukça yüksek olduğu bir haftayı geride bırakmış oldu.
IMF küresel ekonominin hız kazanması için birlik olunmasına dikkat çekerken; Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Almanya tarafından
gelen olumlu İşsizlik verileri ekonomik toparlanmaya yönelik güveni tazelemiş oldu. Ancak piyasalara olumsuz yansıyan TÜFE ve İFO
Endeksi tedirginliklerin sürmesine yol açıyor. Bu hafta Euro Bölgesinin gündemi ise Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı faiz oranlar
bildirisi ve PMI verileri Avrupa Borsalarında hareketlilik yaratabilir. İhracat ve İthalatlarında açıklanacağı haftada Almanya Ticaret Dengesi açıklanacak olan başka bir veri seti.
Bu haftanın gündemi olan PMI rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Hafta içinde açıklanacak olan Alman İmalat PMI
dolaylı yoldan Euro Bölgesi İmalat PMI verisini de etkileyecektir. Son zamanlarda açıklanan olumlu verilerin ardından Alman İmalat PMI
50,8 beklentisi dâhilinde veya daha üzerinde gerçekleşmesi öngörülebilir. Euro Bölgesi İmalat PMI da 50,7 beklentisi dâhilinde gerçekleşebilir. Beklentiler dâhilinde veya beklentilerin üzerinde gerçekleşen PMI rakamları DAX’ta yukarı yönlü hareketlere neden olabilir.
Almanya İhracat-İthalat verilerinin açıklanmasıyla yön alacak olan Ticaret Dengesi küresel ve Euro Bölgesinde var olan zayıflıkların etkisiyle bir önceki dönem 17,5 milyar iken bu dönem ki beklenti 17,0 milyar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Yüksek öneme sahip olan ve bu hafta açıklanacak olan faiz oranlarında ECB üyeleri daha fazla düşüğe gidilmesinin mümkün olmadığını yinelerken; piyasalar faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesini bekliyor.
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Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; DAX’ta 9305 seviyesinin üzerinde 200 günlük Üssel Ortalama Seviyesi olan 9340 seviyesi test edilebilecekken;
9050 seviyesinin altında 8940 seviyesi test 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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