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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
OPEC’in piyasaların yön bulmasındaki etkisi hala sürüyor. Geçtiğimiz hafta OPEC ABD’de arzın artması ve küresel tüketim beklentilerin azalmasını beklediklerini açıklamasıyla ve 2015 için talep tahminini son 12 yılın en düşüğünde olacağını 30 milyon varil 29,8 milyon varile indirmesinin etkisiyle Avrupa Borsalarında sert düşüşler görüldü.
Haftayı 10089,50 seviyesinden açan DAX hafta içinde en yüksek 10093,00 ve en düşük 9544,50 seviyelerini test ederek haftayı 9549,00 seviyesinden kapadı.
AMB Üyelerinin ortak görüşü
Geçtiğimiz hafta başında Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Konseyi Nowotny’nin açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi. Euro Bölgesinin küresel ekonominin en zayıf noktalarından biri olduğunu vurgulayan AMB Üyesi; AMB’nin devlet tahvili
alımını tartışabileceğini belirtti. Nowotny; deflasyon tehlikesinin 2015’te artabileceği yönündeki düşüncelerini açıklarken; AMB’nın parasal
genişleme gibi yeni tedbirlerle harekete geçmeden önce uygulanan politikaların ve hamlelerin etkisinin görünmesi için zamana ihtiyacın
olduğunu açıkladı. Nowotny’nin bu açıklamaları AMB’nın aceleci kararlar vermemesi için bir sinyal niteliğinde değerlendirilebilir.
Nowotny’nin ilk önce alınan tedbirlerin etkilerini görülmesi için zaman tanıma konusunda mutabık olan Makuch ise parasal genişlemeye
önümüzdeki yıl gidilme olasılığının günden güne arttığını belirtirken; pek çok yönetim kurulu üyesinin niceliksel gevşemeye taraftar olduğunu belirtti. Yani alınması muhtemel olan kararda çoğunluğun destekleyeceğinin altını çizdi diyebiliriz. Bir başka AMB Üyesi Hansson ise
AMB’nin parasal genişlemesinin etkisinin küçük olduğunu, ayrıca finansal istikrar için riskler taşıdığını da belirtti. AMB’nın ne zaman genişlemeye gideceği hakkında çekimser düşüncelerini açıklayan AMB Üyesi;Nowotny ve Makuch’un açıklamalarına paralel olarak uygulanan tedbirlerin etkilerinin görülmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu da ekledi. Bu üç önemli üyenin açıklamalarına baktığımızda AMB’nın parasal
genişlemeye 2015 te ne zaman gideceği konusundaki kaygılarının olduğunu söyleyebiliriz. Alınacak olan olası bir tedbirin erken alınmasından kaçınılması ve daha önceden alınan tedbirlerin etkilerinin görülmesi için zamana ihtiyacın olması ise ortak görüş gibi duruyor. AMB Baş
Ekonomisti Praet ise, ECB’nin düşük büyüme ve zayıflayan enflasyon beklentilerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. Diğer
ECB üyelerinin de her zaman belirttiği gibi Praet’de gerektiği takdirde ek tedbirlere başvuracaklarını belirtti.
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Sentix beklentilerden olumlu geldi.
Euro Bölgesi’nde Sentix Güven Endeksi Aralık ayında -2.5 seviyesinde gerçekleşerek -10.5 olan beklentiden daha olumlu bir performans sergiledi. Kasım
ayında Sentix Güven Endeksi -11.9 seviyesinde gerçekleşmişti.

IFO Almanya Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Euro Bölgesindeki yavaşlama ve küresel ekonomideki kötü görünüm dikkate aldığında aslında yukarı yönlü revizenin beklenmemesi olası görünebilirdi
ancak mevcut durumda düşük olan petrol fiyatları ve gitgide zayıflayan Euro fiyatlarını dikkate alarak büyüme tahminlerini yükselten İFO; 2014, için büyüme tahminini %1,3 ten %1,5 e revize ederken; 2015 için 1,5 olarak belirledi .

AMB Aylık Raporu açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta açıkladığı aylık raporunda varlık alımlarının en az iki yıl daha devam edeceği söylemini yinelerken; 2015 de daha
geniş çaplı teşviklerin uygulanabileceğini söyledi. Zayıflayan büyüme hızı ve durgun parasal dinamikler eşliğinde daha düşük enflasyon rakamlarının karşılarına çıkabileceğini açıklarken geçtiğimiz hafta revize edilmiş enflasyon ve büyüme rakamlarını tekrarladı. 2014 için büyüme tahminini 0,8; 2015 için 1,0
ve 2016 için 1,5 olarak açıklayan AMB 2015 te uygulanan teşviklerin bilanço sisteminde etkili olmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hem AMB üyelerinin
hemde Raporun içeriğine baktığımızda 2014’ün son AMB toplantısının yapıldığını da göz önüne alırsak 2015’te teşvik paketi uygulanmasının tam zamanı
konusunda bir şey söylememekle beraber önceden uygulanan teşviklerin etkilerini görmek için zamana ihtiyaç olduğu konusundaki ortak fikir bu dönemi
biraz daha geciktirecek diyebiliriz.
Enflasyon beklentilere paralel
Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesinde açıklanan enflasyon rakamları aylık ve yıllık bazda Almanya tarafında beklentilere paralel olarak gerçekleşirken; Fransa’da 0,2% piyasa beklentisinin altında -0,2% seviyesinde gerçekleşti. İspanyol CPI aylık bazda -0,1% beklentisi dâhilinde gerçekleşirken bir önceki dönem
bu rakam 0,5% seviyesindeydi.
Almanya Ticaret Dengesi Ekim ayında beklentilerden olumlu
Geçtiğimiz haftanın ilk işlem günü açıklanan İthalat ve İhracat verileriyle beraber Ticaret Dengesi de Ekim ayı için açıklandı. Ekim ayında Almanya İhracatları aylık bazda %-1,6 piyasa beklentisinden olumlu -0,5% seviyesinde gerçekleşirken; Almanya İthalatları Ekim ayında aylık bazda -1,5% piyasa beklentisinin
altında -3,1% seviyesinde gerçekleşti. Almanya Ticaret Dengesi 19,2 milyar Euro piyasa beklentisinin üzerinde 20,6 milyar dolar seviyesinde açıklandı.
Alman WPI’lar Kasım ayı için aylık ve yıllık bazda açıklandı.
Toptan Satış Fiyat Listesi toptan satış seviyesinde karşılaşılan enflasyonu belirten WPI’lar beklentilerin altında açıklandı. Alman WPI aylık bazda 0,3 piyasa
beklentisinin altında -0,7 seviyesinde gerçekleşirken yıllık bazda bir önceki dönem -0,7 seviyesinin altında -1,1 olarak yer aldı.
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Sanayi Üretim aylık bazda beklentinin altında
Euro Bölgesi Sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda açıklandı. Euro Bölgesinde Sanayi Üretimi ekim ayında %0,2 beklentisinin altında %0,1 artış kaydederken; yıllık bazda bakıldığında %0,5 beklentisinin üzerinde %0,7 seviyesinde artış gösterdi. Son çeyrekteki zayıflığı gösterdi diye yorumlayabiliriz.

Grafik 1:Euro Bölgesi Yıllık Sanayi Üretimi
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Haftanın Ekonomik Takvimi;

Sonuç olarak;
2014’ün sonuna gelirken ve AMB da son toplantısını gerçekleştirdiğinden genel olarak beklentilerin 2015 ilk çeyreğine kaldığını söyleyebiliriz. AMB
ülke tahvil alımına 2015 yılında başlayıp başlamayacağını hakkındaki spekülasyonların hız kazanırken; yeni para politikasının nasıl olacağı da merak konusu. Ek teşvike önce uygulanan teşviklerin etkisini beklemede gidilmesi olasılığına karşı çıkanlar ve diğerleri olarak üyeler ayrılırken; bu
haftaki veri akışına bakıldığında PMI rakamları ve Avrupa Bölgesi enflasyonu başlıca takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında; 9837 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla yükselen trend kanalının bittiğini görüyoruz. Ancak 9725 seviyesine
bir tepki alımı gelip kıramaz ise aşağı yönlü hareketlerin devamı gelecektir. Aşağı yönlü hareketlerde 9420 seviyesinin altında 9250 fibonacci destek seviyelerinin test edildiğini görebiliriz.

Grafik2:FDA X
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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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