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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta ya baktığımızda;


Geçtiğimiz haftanın en önemli gündemi 27-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen FOMC Toplantısıydı. Önceki toplantılardan yola çıkarak Nisan’dan önce kesin bir dille faiz artırımın gerçekleşmeyeceğini açıklayan FED’in etkisiyle piyasalarda büyük beklentiler yoktu. Nitekim FED sonucunda faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmedi. Karar sonrasında Yellen basın açıklamasında bulunmazken(2015’te her toplantı sonunda açıklama olmayacak, birer toplantı aralıklarla basın açıklamaları gerçekleşecek); ABD Merkez Bankası FED’in açıklamaları takip edildi. ABD’de ekonomik aktivitenin dayanıklı bir hızla arttığı ve istihdam artışının güçlü olduğu belirtilirken; FED’in düşük enflasyon oranları, küresel
yavaş büyüme, doların güçlenmesi ve uluslararası piyasalardaki iniş çıkışların farkında olduğu açıklandı.



Yunanistan’da seçimler sona ermiş ancak Syriza çok az farkla tek başına iktidar olamadı. Aşırı sol akımlarının içinde
bulunduğu Syriza partisi, aşırı sağ akımların bulunduğu ANEL paritesiyle ittifak yapıp koalisyon hükümetini kurmuş
oldu. Geçtiğimiz hafta içinde başbakanlık yemini eden Syriza Başkanı Aleksis Tsipras görevine başladı. Tsipras Syriza
partisi vaatlerini sosyal yardımların artırılması, borçların ertelenmesi, işsizliğin azaltılıp asgari ücretin artırılması ve devletin yeniden yapılandırılması olarak özetledi.



ECB toplantısında parasal genişleme kararının alınmasından sonra ECB üyeleri tarafından yapılan olumlu açıklamalar
hafta boyunca takip edildi.



ECB Baş Ekonomisti Praet; geçtiğimiz haftalarda uygulanan parasal teşvikin etkisinin yavaş yavaş göründüğüne ve iyileşme işaretlerinin görüldüğünü açıkladı. Avrupa Merkez Bankasının enflasyon beklentilerine hız kazandırmak için
güçlü enstrümanlar kullandığına şimdilerde de bunun etkisinin para ve kredilerde görüldüğünü bu olumlu havanın
devam edeceğini düşündüklerini belirtti.



ECB üyesi Coure ise hem Yunanistan hem de ECB’nin teşvik paketine yönelik açıklamalarda bulunurken; Yunanistan’ın
oyunun kurallarına göre oynaması gerektiğini belirtirken borçların silinmesi spekülasyonlarına gönderim yaptı diyebiliriz. Genişlemenin daha ne kadar devam edeceği sorusunun da cevabını enflasyonun yüzde%2 seviyesine doğru yol
aldığının güçlü kanıtlarını görene kadar devam edeceğini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Veri takvimine bakacak olursak;

Alman IFO İş Ortamında ki toparlanma dikkat çekti.
Almanya IFO İş Ortamı Endeksi Ocak ayında 106,3 olan piyasa beklentisini aşarak 106,7 seviyesinde açıklanırken; Almanya Anlık
Değerlendirmesi Ocak ayında 110,7 olan piyasa beklentisini aşarak 111,7 seviyesinde gerçekleşti. Almanya Ticari Beklentileri ise
Ocak ayında 102,5 olan piyasa beklentisinin altında kaldı ve 102,0 olarak açıklandı. Almanya IFO İş Ortamı Endeksinin açıklanmasıyla iş dünyasına olan güven üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü. Alman şirketlerinde görülen bu olumlu hava endekse de yansıdı. Verinin açıklanmasının ardından FDAX 10576 seviyesinden yükselişe geçerek 10857,50 seviyesini test edip haftanın en yüksek seviyesini de böylece test etmiş oldu.
Almanya ve Euro Bölgesi İşsizlik Oranı geriledi.
Alman İşsizlik Oranı Ocak ayında da geriledi. Son aylarda toparlanmanın göründüğü Almanya İstihdamı Ocak ayında da piyasa
beklentisi dahilinde gerileme kaydetti. Büyümenin en öncü göstergelerinden biri olan İstihdam Almanya tarafındaki pozitif havayı
artırdı önceki dönem İşsizlik Oranı %6,6 iken bu dönem piyasa beklentisi olan %6,5 olarak açıklandı. Almanya’daki İşsizliğin gerilemesinin etkisi Euro Bölgesinde de direkt olarak görüldü. Euro Bölgesi İşsizlik Oranı bir önceki dönem ve aynı zamanda piyasa
beklentisi olan %11.5 seviyesinde iken bu dönem %11,4 seviyesine geriledi.
Avrupa cephesinde Almanya’nın tahvil ihalesi takip edildi.
Almanya’nın 30 yıl vadeli tahvil ihalesine arzın 1.3 katı talep gelirken; ortalama %1.07 faizle 0.94 milyar Euro satış yapıldı.
Almanya Enflasyon beklentisini karşılayamadı.
Alman TÜFE aylık bazda Ocak ayında –0,8% olan piyasa beklentisini karşılayamazken %1 gerileme kaydetti. Alman TÜFE yıllık bazda ise Ocak ayında 0,3% gerileme kaydetti. Sonrasında açıklanan ve enflasyon için önemli bir veri seti olan perakende Satışlarda
aylık ev yıllık bazda beklentileri karşılayamadı. Alman Perakende Satışlar aylık bazda 0,3% beklentisinin altında 0,2% artış kaydederken; yıllık bazda 4,0% artış gösterdi.
Euro Bölgesi Enflasyonunda iyileşme görülmedi.
Euro Bölgesinde tahmini enflasyon yıllık bazda piyasa beklentisinin üzerinde geriledi ve 0,6% gerileme kaydetti. Piyasa beklentisi
gerilemenin 0,5% civarında olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyonda da beklentilerin karşılanmadığı gözlemlendi. Euro Bölgesi
Çekirdek TÜFE Aralık ayında yıllık bazda 0,6% artış göstermesi beklenirken; 0,5% artış kaydetti. ECB’nin deflşasyonist baskıları
önlemek amacıyla aldığı teşviklerin Mart ayından itibaren uygulanacağından enflasyon üzerindeki etkisinin 2.çeyrekten itibaren
daha net gözükmesi, piyasalar tarafından bekleniyor.
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Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
ECB bir sonraki toplantısını 5 Mart’ta gerçekleştirecek ve aynı zamanda tahvil alım programını bu ay içinde başlatacak. Şubat ayının Euro Bölgesi için biraz daha durağan geçmesi piyasalar tarafından beklenirken gelen verilerin endeks tarafını yön veren bir ay olması bekleniyor. Bu haftaya baktığımızda; Almanya İmalat PMI ve Alman Endüstriyel Üretim DAX açısından haftanın en
önemli verileri arasında yer alıyor. Alman İmalat PMI rakamları son aylarda gerileme göstermişti ancak bu dönem piyasa beklentisi bir önceki döneme paralel. Dayanıklı ve Dayanıksız malların siparişlerini kapsayan Alman Fabrika Siparişleri ise bir önceki dönem gerilemişti ancak Aralık ayında siparişlerin %1,5 artış kaydetmesi bekleniyor. Yunanistan’daki seçimlerin sona ermesi ve
ECB’nin kararının açıklanmasıyla beraber piyasalar biraz rahatladı diyebiliriz. Yunanistan'da ise Başbakan Tspiras’In IMF ve AB’ne
olan borçların geri ödeyeceğini açıklamasıyla beraber bir süredir devam eden spekülasyonlara yanıt gelmiş oldu.
Haftayı 10576,00 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 10857,50 ve en düşük 10553,00 seviyeleri test ederken
haftayı 10653,00 seviyesinden kapadı.
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FDAX Teknik Görünüm;
Yükselen kanal içinde hareket eden FDAX’ta geçtiğimiz hafta W formasyonun oluştuğunu ve formasyonun bittiğini görüyoruz. Son
yılların en yüksek seviyesi olan 10860,22 seviyesini test eden FDAX’ta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kanalın üst bantı olan 11176,00 seviyesi test edilebilir. Ancak kanal içi hareketlerin devam edeceğini öngördüğümüz FDAX’ta aşağı
yönlü hareketlerde düzeltme seviyesi olan 10500,00 seviyesinin altında sarkması durumunda hem 21 günlük üssel ortalama hem
fibonacci düzeltme seviyesi olan 10228,22 seviyesi önemli bir destek seviyesinin altında 10107,00 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.
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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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