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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi hafta başında Brüksel’de katıldığı panelde yapmış olduğu sunumda, ECB’nin ihtiyaç olması halinde,
ek gevşeme tedbirleri almaya hazır olduklarını yine vurguladı. ECB’nin bugüne kadar çok şey yaptığını ve daha fazlasını da yapabileceklerini
yineledi. Ancak bu yapılanlara rağmen para politikasının her problemi çözmesi beklenemez olduğunu da söyledi. Euro Bölgesi ekonomisinde
büyüme ivmesinin yazdan bu yana zayıfladığını, ekonomik görünüm için risklerin aşağı yönlü devam ettiğini ifade ederken, ancak bu duruma
rağmen, ılımlı toparlanma için beklentilerin devam ettiğini, 2015 ve 2016’da ılımlı büyüme beklediklerini de belirtti.

Avrupa Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Stark, ECB’nin bir şekilde devlet tahvilleri alımı konusunda anlaşmaya varacağını vurgularken, bu konuyla alakalı kendi beklentisinin ise gelecek yıl baharda, en azından 2015’in ilk yarısı içinde olacağı yönünde olduğunu da belirtti.
Teminatlı tahvil ve VDMK alımlarının ECB’nin bilanço büyüklüğü için öngörülen 1 Trilyon Euro artış hedefini karşılamak için yeterli olup olmayacağı konusunda kuşkularını olduğunu ve bu sebeple ECB’nin bir şekilde tahvil alımına oy vereceğine inandığını ifadelerinde yer verdi.
Haftanın ilerleyen günlerinde Avrupa Merkez Bankası, teminatlı tahvil alımlarının ardından Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımlarına başladığını bildirdi

Hafta içinde JP Morgan’ın Haftalık Hisse Piyasası raporunda Avrupa ve Amerika borsaları arasında yaptığı kıyaslamalar dikkat çekti.JP Morgan Avrupa Hisse Senedi piyasalarının ABD’ye göre daha olumlu bir tablo çizdiğini açıkladı. Avrupa Hisse Senetlerine göre Amerika Hisse
senetlerine göre daha pahalı olduğunu ifade ederken; 16/10/14 tarihinde en dip noktayı gören DAX o tarihten bu yana yaklaşık %11,50 prim
yaparken Dow Jones da DAX’ a paralel şekilde prim göstermeye devam etmekte.

DAX tarafında volatilitenin yüksek olduğu haftada ;haftayı 9162,27 seviyesinden açan DAX hafta içinde en yüksek 9736,14 ve en düşük 9161,60
seviyelerini test ederek haftayı 9732,55 seviyesinden kapadı.
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Almanya’da ZEW beklentilerin üzerine çıktı.
Almanya da yatırımcı düşüncesini belirleyen en önemli indikatörlerden biri olan ZEW Ekonomik Kanısı Euro Bölgesinde de Almanya da piyasa
beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesindeki ZEW Ekonomik Kanısı 7 aydan beri ilk defa olumlu tablo sergileyerek 4,3 piyasa beklentisinin üzerinde 11,0 seviyesinde gerçekleşirken; Almanya ZEW Ekonomik Hassasiyeti son 11 aydır ilk defa olumlu gerçekleşerek 0,9 piyasa beklentisinin üzerinde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. ZEW Ekonomik Verilerin açıklanmasıyla DAX’ta ciddi yükselmeler görüldü. Haftanın ikinci işlem
gününde açıklanan verilerin ardından DAX ilk günde başlayan yükselişini devam ettirerek 9379 seviyesinden 94,90 seviyesine kadar yükselişini
sürdürdü. Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi ise 1,3 piyasa beklentisinin üzerinde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.
Grafik1:Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyet

Grafik2:Almanya ZEW Ekonomik Kanısı
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Euro PMI Verilerinde büyük düşüş gözlemlendi.
Euro Bölgesinde haftanın en önemli gündemlerinden biri olan PMI verileri beklentilerin oldukça altında gerçekleşerek bölgedeki olumsuz görünümün güçlenmesine neden oldu. Sırayla açıklanan PMI verilerinde ilk olarak Almanya’da gözlemlenen Kasım Ayı için İmalat PMI 51,5 piyasa
beklentisinin altında 50,0 seviyesinde gerçekleşirken; Alman Servisleri PMI 54,5 piyasa beklentisinin altında 52,1 seviyesinde gerçekleşti. Fransa
PMI Kasım ayı için 48,9 piyasa beklentisinin altında 47,6 seviyesine açıklandı. Avrupa’nın en önemli iki ekonomisinden gelen olumsuz PMI rakamlarının da etkisiyle Euro Bölgesi PMI rakamlarında da negatif görünüm devam etti. Euro Bölgesi İmalat PMI 50,9 piyasa beklentisinin altında
50,4 seviyesinde gerçekleşirken; Euro Hizmetler PMI 52,3 piyasa beklentisinin altında 51,3 olarak açıklandı. Sert düşüşlerin gözlemlendiği veri
akışının ardından piyasalar da etkilendi. DAX’ta veri akışının ardından 9460 seviyesinden 9403 seviyelerine kadar sert geri çekilmeler gözlemlendi.
Euro Bölgesi Cari Açık Genişledi
AMB da haftanı üçüncü işlem gününde açıklanan verilere göre Eylül ayında cari fazla Eylül ayı için 22,8 milyar Euro da 30,0 miyar dolara yükselmiş oldu. Ağustos ayı için olan gelen cari açık verileri de yuları yönlü revize edildi. Ağustos ayı cari hesap 18,9 Milyar Euro’dan 22,8 milyar Euro
‘ya revize edildi.
Euro Bölgesi Tüketici Güveni Olumsuz
Euro Bölgesinde uzun süredir beklentilerin paralelinde veya beklentilerin altında gerçekleşen Tüketici Güveni Kasım ayında da –10,7 piyasa
beklentisinin altında –11,6 seviyesinde gerçekleşti.
Haftanın son günü AMB Başkanı Draghi’nin konuşması yüksek volatilite yarattı.
Draghi haftanın devamında yaptığı açıklamalarda da enflasyon durumunun giderek daha tehditkar bir hal aldığını ve aşırı düşük enflasyonun
ekonomi üzerindeki etkisini yakından izlediklerini açıkladı. Kısa dönemli enflasyon beklentisinin oldukça düşük olduğunun altını çizen Draghi aynı
zamanda uzun dönemli enflasyon beklentileri halen fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu olmadığını açıkladı. Draghi ‘nin konuşmasının ardından Avrupa Borsaları yükselişe geçti.DAX sabah saatlerinden başlayarak yükselmeye devam etti. Günü 9521,24 seviyesinden açan DAX gün içinde en
yüksek 9564,15 ve en düşük 9508,17 ve günü 9554,70 seviyesinden kapadı.
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Ekonomik Takvim;

Sonuç. Olarak;
Euro Bölgesi ve Almanya tarafında önemli veri akışının bulunduğu haftada özellikle İşsizlik, Büyüme ve Enflasyon dataları piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; Avrupa Borsalarında volatilitelere sebep olacaktır. Almanya tarafında haftanın ikinci işlem günü açıklanacak olan büyüme rakamları yıllık bazda bir önceki dönem %1,2 seviyesinde açıklanırken piyasa beklentisi bu oranın değişmeyeceği yönünde. Çeyreklik bazda da
açıklanacak olan büyüme datasında piyasa beklentisi bir önceki döneme paralel. Haftanın üçüncü işlem günü açıklanacak olan İşsizlik Değişiminde
ise büyük bir düşüş bekleniyor. Verinin geçmiş dönemlerini incelediğimizde oldukça inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Yüksek öneme sahip olan verinin piyasa beklentisine paralel veya iyi gelmesi durumunda piyasalarda olumlu bir hava gözlemlenebilir. Geçtiğimiz haftalarda ECB Başkanı Draghi
‘nin işsizlik için kabul edilemez seviyede olduğunu ve büyüme rakamlarını da etkilediğini açıklamıştı. Bu hafta açıklanacak olan iki verinin paralel
gerçekleşmesi olası dururken; Almanya ve Euro Bölgesinin sırayla açıklayacağı enflasyon verilerinde ise piyasalar tarafından toparlanma bekleniyor.
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; 9820 önemli bir fibonacci seviyesi iken; 9770 trendin üst bandını oluşturuyor.9770 seviyesinin altına geri çekilmeler
olursa aynı zamanda uzun vadeli ortalamalar olan 9500 ve 9350 seviyeleri hedef seviyeler olarak karşımıza çıkacaktır.9820 seviyesinin üzerindeki hareketlerde ise 9900 ve 10050 seviyeleri 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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