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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftalarda Almanya 2014 ve 2015 yılları için büyüme tahminlerini revize etmişti. Alman Hükümeti 2014 yılı için olan
büyüme rakamını 1,8% den 1,2% ye indirirken; 2015 için bu rakamı 2% den 1,3% e revize etti. Revize’nin ardından Almanya’da
resesyon spekülasyonları daha çok yankı uyandırmış ve endişeleri arttırmıştı.
Euro Bölgesinde devam eden zayıflık, beklentilerin altında gerçekleşen veriler ve özellikle Almanya bölgesinden geçtiğimiz
haftalarda gelen resesyon spekülasyonların da etkisiyle ekonomik toparlanmada boy gösteren sorunlar bir süredir devam
eden negatif olan görünümü güçlendirmişti.
Avrupa borsalarında aşağı yönlü hareketliliğe neden olan ana etkenler dünya ekonomisindeki zayıf toparlanma ve Euro Bölgesinde piyasa beklentilerini karşılayamayan veriler yer alırken; son olarak geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen veriler piyasalar tarafından olumlu algılandı.
Bir önceki FOMC toplantısında açıklanan VDMK programından bahsedilirken alınan bu önlemin enflasyonu %2 seviyesine
çıkarması beklenmekle birlikte, uzun bir süre daha düşük enflasyonla karşı karşıya kalındığında ise ECB’nin ek önlemler alabileceği belirtilmişti. Geçen hafta başında ECB VDMK programına başladığını açıklayarak hafta boyunca teminatlı tahvil alımlarını
İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz ve Almanya’da toplamda 1 Milyar USD tahvil alımı gerçekleştirdi.
DAX Teminatlı Alman Tahvil Alımı ile yükselişe geçti.
Bir süredir düşüş trendinde olan DAX; endeksler arasında %19 ve 1,546 puan ile 19 Eylül 9,891 zirvesinden sonra en son 16
Ekim’de 8,350 dip seviyesini denemişti. Geçtiğimiz hafta başında ECB’nin Euro Bölgesini canlandırmak amacıyla beklentiler
dâhilinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) alımının başlayacağını duyurması ile DAX ta yukarı yönlü hareketler görülürken
bu hareketlerin devamında uzun vadede VDMK alım programındaki duruşu etkili olacak. Almanya Merkez Bankası
(Bundesbank) Yönetim Kurulu Üyelerinde Joachim Nagel ECB’nin VDMK programının düşünüldüğü kadar önemli olduğunu
belirtirken; ECB’nin Almanya ‘da 5 Yıllık Teminatlı Alman Tahvillerini almasıyla beraber DAX ’ta yukarı yönlü hareketler gözlemlendi.
Almanya ÜFE rakamları beklentileri karşılayamadı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki negatif görünüm hafta başında da devam etti. Geçtiğimiz hafta başı açıklanan Alman PPI
(Yıllık) ve Alman PPI(Aylık) bazda açıklandı. PPI yıllık bazda beklentiler dâhilinde gerçekleşirken aylık bazda 0,1% beklentisini
karşılayamayıp 0,0% seviyesinde gerçekleşti. Haftaya veri akışı bakımından olumsuz bir giriş yapan Almanya; DAX’ta da etkilerini gösterdi. Almanya borsasında veri sonrası düşüşe geçerken gün boyunca aşağı yönlü hareketler devam etti.
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Almanya Imalat PMI beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Almanya ve Fransa’da geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verileri de Euro Bölgesi tarafından yakından takip edilirken; Avrupa borsaları
üzerinde de etkili oldu. Alman İmalat PMI verisi 49,5 beklentisinin üzerin de 51,8 olarak gerçekleşirken Alman Bileşik PMI 53,6
piyasa beklentisinin üzerinde 54,3 olarak gerçekleşti. Fransız PMI 48,5 beklentisinin altında 47,3 seviyesinde gerçekleşirken ülke
ekonomisindeki negatif görünüme yönelik endişelerini doğrulamış oldu. Almanya’da olumlu gelen PMI verileri Avrupa’nın en büyük ekonomisinin toparlayacağı sinyali olarak algılandı. Euro Bölgesi İmalat PMI verileri 49,9 piyasa beklentisinin oldukça üzerinde
50,7 seviyesinde gerçekleşirken; Almanya tarafında beklentileri karşılayamayan Hizmetler PMI verisine rağmen Euro Hizmetler
PMI 52,0 piyasa beklentisinin üzerinde 52,4 seviyesinde gerçekleşti .Avrupa tarafından gelen güçlü ve moral verici verilerin açıklanmasıyla Avrupa borsalarında yükselişler görülürken; günü 8873,54 seviyesinden açan DAX gün içinde en yüksek 9068,12 ve en
düşük 8820,89 seviyelerini test ederken günü 9047,31 seviyesinden kapadı.
Fitch Ratings de ECB’ nin VDMK programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fitch; VDMK programın yaratabileceği risklere değindi. ECB’nin VDMK alım programı ile ufak ta olsa kredi riskine girdiğine dikkat
çekilirken; ancak tahvillerde ortaya çıkacak zararın büyük olamayacağına da dikkat çekti.
Haftanın Ekonomik Takvimi

Sonuç olarak;
Küresel büyümenin yavaşlaması ve toparlanmada güçlük çeken Euro Bölgesi ekonomisinin nasıl bir yön bulacağı merak konusu iken;
geçtiğimiz hafta gelen Avrupa ve Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Almanya tarafından gelen güçlü veriler umut verici olması, resesyon spekülasyonları ve Avrupa ülkelerinde devam eden ekonomik zayıflık tedirginliklerin sürmesinde rol oynuyor Bu hafta açıklanacak
olan Euro Bölgesinde Alman İfo İş Ortamı Endeksi, Euro Bölgesi ve Almanya’daki İşsizlik verileri, Euro Bölgesi TÜFE ‘si piyasalar tarafından yakından takip edilecekken, Avrupa Borsalarında hareketlilik yaratabilir.
Almanya İfo Başkanı geçtiğimiz hafta Avrupa’da ki deflasyon olasılığının artığına ilişkin açıklamalarda bulunurken, haftanın ilk günü
açıklanan ve yüksek öneme sahip olan Alman İfo İş Ortamı Endeksinin nasıl gerçekleşeceği hakkındaki soruları beraberinde getirdi. Ancak Son 5 aydır beklentileri karşılayamayan bu endeksin bu dönem de gelen açıklamalar ve genel olumsuz görünümünde etkisiyle
104,3 beklentisini karşılayamayacak gibi görünüyor. Verinin kötü açıklanması DAX’ için olumsuz hareketlere neden olacaktır.
Bu hafta içinde açıklanacak olan hem Euro Bölgesi ve Almanya'da ki İşsizlik Oranı büyümede dikkate alınan bir diğer indikatör olduğundan verinin kötü gelmesi halinde Avrupa Borsalarında sert hareketlere neden olabilir. Ancak son 2 çeyrektir değişmeyen Almanya
işsizlik Oranı yine 6,7% piyasa beklentisini karşılayacak gibi gözükürken; Euro Bölgesi İşsizlik Oranının da 11,5% piyasa beklentisi dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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Teknik Görünüm
Teknik olarak bakıldığında; bu hafta DAX’ ta 8910 seviyesinin altında 8780 ve 8580 hedef seviyelerimiz olurken; 9025 direnç seviyesinin üzerinde tutulması halinde 9155 seviyesi 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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