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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftanın gündemi AMB Para Politikası Toplantısıydı. Para Politikası Toplantısı öncesi ise hafta içinde AMB Üyeleri tarafından yapılan açıklamalar ve PMI Verileri piyasalar tarafından yakından takip edildi.
Para Politikası Toplantısı öncesi ATIG Menkul Değerler olarak beklentimiz AMB’ nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği
yönündeydi. Ancak geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla deflasyon sürecinde olan Japonya Merkez Bankası BOJ’ un parasal genişlemede sürpriz adımlar atmasının AMB kararının üzerinde etkili olup olmayacağı konuşulurken; AMB Başkanı Draghi’ye
olan güvenin gitgide sarsılması ve deflasyon riskiyle karşı karşıya kalan Euro Bölgesi’nin BOJ’ un izinden gidip gitmeyeceği merak oldu. Nitekim haftanın dördüncü işlem gününde AMB Euro Bölgesi Faiz Oranlarında bu toplantıda da politika, marjinal
fonlama ve mevduat faizlerinde değişikliğe gitmediğini açıklayarak; politika faizini %0,05 seviyesinde sabit tuttu.
Faiz kararının ardından piyasalarda yüksek hareketlilikler görülmemse de Draghi’nin açıklamaları piyasalarda yüksek volatiliteye neden oldu. Draghi’nin konuşmalarıyla Avrupa Borsaları yükselişe geçerken; Euro da ciddi değer kaybı yaşandı.
AMB bir önceki toplantıda teminatlı tahvil alımlarına başlamıştı. Draghi geçtiğimiz hafta toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda
VDMK alımına başlayacağını duyururken; Tahvil Alım Programının en az 2 sene süreceğini belirtti. AMB bilançolarında Varlık
Alımlarla birlikte mutlak yükseliş görüleceğini açıklayan Draghi; uygulanacak olan politikanın enflasyon üzerinde olumlu etkilerinin görüleceğini ifade etti. Genel ekonomik görünüm için risklerin aşağı yönlü olduğunu açıklanırken;. Draghi gerekli verimlilik programdan alamadıkları taktirde ise yetkililerin yeni önlemler alabileceklerinin altını çizdi. VDMK Programı ile çok uygun bir
yol haritası çizdiklerini belirtirken; VDMK Alımlarının karlar ve zararların Merkez Bankaları arasında paylaştırılabileceğini de
ekledi. Mario Draghi verebileceği en önemli mesajın; yeni önlemlerin eksisiyle bilançonun genişlemesinin süreceği olduğunu
açıkladı.
Future DAX 9302 seviyelerinden yükselişe başlayarak gün içinde 9443 seviyelerini test etti. EURUSD de ise oldukça sert düşüşler gözlemlendi. Euro 1,2521 seviyelerinden 1,2421 seviyelerini kadar değer kaybetti.
Avrupa Komisyonu Euro Bölgesinde enflasyonun 2014 yılında yüzde 0.8’den yüzde 0.5’e indirdi. Euro Bölgesinin 2014 yılı büyüme tahminini yüzde 1.2’den yüzde 0.8’e indirdi.
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Fed Üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi.
ECB üyesi Nowotny, AMB’ nin Euro Bölgesi üyesi ülkelerin tahvillerinde bir alımı bu yıl başlatmaması gerektiğini savunurken; bölgedeki enflasyonun kalkınmaya zarar verecek boyutta olmadığını açıkladı. Euro Bölgesi büyüme tahminlerini ise 2014 yılı için
0,8;2015 yılı için ise 1,6 olarak açıkladı. Tahvil Alım Programının hacminin sınırlı olabileceğini de açıklayan Nowotny; tahvil alımlarında niceliğin değil niteliğin önemli olduğunu vurguladı. AMB Baş ekonomisti Praet, Euro Bölgesinde deflasyon riskinin sınırlı
olduğunu söyledi. Bununla birlikte, politika yapıcıların deflasyona karşı uyanık olmaya devam etmeleri gerektiğini de vurguladı.
Eski FED Başkanı Bernanke’de açıklamalarda bulundu. Bernarke , AMB’nın ABD’nin yaptığına benzer bir parasal gevşeme politikası uygulamasının zor bir dönem olacağını öngördüğünü söyledi.
Euro Bölgesi PMI ve Almanya PMI verileri geriledi.
Euro Bölgesi’nde İmalat Sektörü PMI Endeksi Ekim ayında 50. 6 seviyesine gerileyerek 50. 7’lik beklentinin altında gerçekleşti.
Bölge ekonomilerinden Almanya’da ise İmalat Sektörü PMI Endeksi 51. 4 seviyesine gerileyerek 51. 8’lik beklentiyi karşılayamadı.
Verinin açıklanmasının ardından DAX’ ta aşağı yönlü hareketler gözlemlendi.
Euro Bölgesi ÜFE rakamları bir önceki döneme paralel gerçekleşti.
Euro Bölgesinden ÜFE rakamlarını aldık. Euro Bölgesi ÜFE Yıllık bazda %-1,5 beklentisinin üstünde -%1. 4 , aylık bazda ise %0,1
beklentisinin üzerinde %0.2 olarak gerçekleşti.
Perakende satışlar ve Euro Bölgesi Hizmetler PMI beklentileri karşılayamadı.
Avrupa’da enflasyon tarafında önemli bir veri seti olarak görülen Perakende Satışlar açıklandı. Aylık bazda yüzde 1.3 daralma gözlemlenirken, yıllık bazda ise beklentinin altında yüzde 0.6 olarak gerçekleşti. Perakende Satışlar verisinin öncesinde ise Avrupa’da
Hizmetler PMI rakamlarını takip ettik. İtalya rakamlar beklentilerin üzerinde gelirken, Almanya Hizmetler PMI 54,8 beklentisinin
altında 54,4 seviyesinde gerçekleşti. İspanya 55.9 ve Euro Bölgesi ise 52.3 puan ile beklentileri karşılayamadı.

Almanya Fabrika Siparişleri beklenenden az artış gösterdi.
Ekonomik büyüme konusunda önemli bir veri olan Fabrika Siparişleri beklenilen kadar artış gösteremedi. Bir önceki dönem %-4,2
azalış gösteren Fabrika Siparişleri bu dönem %2,3 beklentisinin altında %0,8 artış gösterdi. Veriden sonra Avrupa’nın en güçlü
ekonomisi olan Almanya’nın büyüme de zorluklar yaşayacağı sinyalleri güçlenmiş oldu. Almanya Büyüme rakamları ise bu hafta
açıklanacak
Almanya Ticaret Dengesi olumlu
Alman İhracat ve İthalatları aylık bazda açıklanırken; beklentilerden olumlu gerçekleşti. Almanya İhracatları %1,9 beklentisinin
üzerinde %5,5 gerçekleşirken; Almanya İthalatları %0,8 beklentisinin üzerinde %5,4 gerçekleşti. Olumlu gelen tablonun ardından
bir önceki dönem 17,5 milyar olarak açıklanan Almanya Ticaret Dengesi bu dönem 18,5 milyar olarak açıklandı.
.
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Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
Haftanın en önemli gündemi ise Euro Bölgesinde Cuma günü açıklanacak olan Enflasyon Verileri olacak. Deflasyon riskiyle karşı karşıya
olan Euro Bölgesinde, enflasyon verisinin bir önceki dönemden kötü gelmesinin bekleniyor. İlk olarak Almanya CPI açıklanacakken; sonrasında açıklanacak Euro Bölgesi CPI verileri beklentileri karşılamayacak gibi gözüküyor. Verilerin kötü gerçekleşmesi halinde Avrupa
piyasalarındaki negatif yansımaları görülecektir.
Euro tarafında bu hafta açıklanacak olan büyüme verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecekken aynı zamanda parite ve Avrupa Borsalarındaki fiyatlanmalarda da etkileri görülecektir. Yavaşlayan büyümenin olumsuz etkilerinin görüldüğü olan Euro Bölgesi
büyümesini en fazla etki edecek olan faktör ise Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’dan gelen büyüme verisi etkili olacaktır. Açıklanacak olan büyüme rakamları öncesinde piyasa beklentisi bir önceki veriye göre daha olumlu. Verinin iyi gelmesi durumunda Euro diğer
pariteler karşısında güç kazanacakken; DAX’ ta da yükselişer görülebilir.
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında üçgen hedefi olan 9120 görüldüğünde 16/10/2014’den beri devam eden gün içi yükselen trend sonlanmış
olur. Üçgenin hedefi görmesi için aşağı yönlü teyit seviyesi olan 9250’nin altında 9120 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin
devamında ise 9350 direncinin kırılması durumunda 9480 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleşebilir.
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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

