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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta global piyasalara baktığımızda hem veri akışı bakımından yoğun ,hem de beklenmedik gelişmelerin olduğu
bir haftaydı. Hafta içinde ilk olarak Rusya Merkez Bankası kurdaki sert düşüşü ve enflasyon riskini önlemek amacıyla sürpriz
bir karar alarak faiz oranını %10.50’den %17’ye çıkardı. Ruble’deki değer kaybını bu müdahaleyle engellemesini amaçlayan
müdahalenin ardından Euro Bölgesindeki etkilerinin nasıl olacağı tartışma konusu oldu. Alman bankalarının Rusya'daki riskleri
yönetebilir seviyede olduğunu açıklayan Bundesbank; buna karşın Rusya’daki ekonomik gelişmelerin büyük dikkatle izlendiğinin altını çizdi. Bundesbank aynı gün içerisinde ECB’nin önlemlerinin yapısal büyüklüğünün ve şeklinin değişeceğini gösterdiğini açıklarken; ECB Konseyi gerektiğinde ek olağan dışı önlemler alınma konusunda hemfikir olduğunun altını çizerken bir önceki politikasından en azından bu hususta çokta ayrışmadığını görmüş oluyoruz. Geçtiğimiz son birkaç ayda görülen enflasyon
rakamlarındaki eksi seviyelerinin deflasyon anlamına gelmeyeceğini ve deflasyon riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Risklerin
aşağı yönlü olduğunu açıklayan Bundesbank petrol fiyatlarındaki düşüşün 2015 enflasyon tahminin 0,4 puan aşağı çekmesine sebep olduğunu belirtti.
Ardından haftanın en önemli gündemi olan ve 2 gün süren FOMC Toplantısı sonuçlandıFED faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmezken faiz artırım için kullanılan ‘kayda değer süre’ ‘nin yerine ‘sabırlı’ kelimesini ekledi . Faiz kararından daha çok
Fed Başkanı Janet Yellen’In konuşmasının etkili olduğunu söylemek mümkün. Janet Yellen’ın konuşmalarıyla birlikte Dolar Endeksinde güçlenme görülürken; EURUSD’de sert geri çekilmeler gözlemlendi. DAX ise haftanın ikinci gününden beri süregelen yükselişine devam etti. Haftayı 9570,50 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 9937,50 ve en düşük 9216,50 seviyelerini test ederek
haftayı 9789,50 seviyesinden kapadı.
Nowotny’nin açıklamaları takip edildi.
Geçtiğimiz haftalarda konuşmaları yakından takip edilen ECB Üyesi Nowotny geçtiğimiz haftada önceki konuşmalarına devam
niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda geçtiğimiz hafta açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın uzun vadeli
refinansman operasyonlarının (TLTRO) ikinci turunda Euro Bölgesi bankalarına %0.15 sabit faizle 130 milyar Euro vermesine
değindi. TLTRO’ ihalelilerinin ECB’nin bilançosunda büyük etkisi olmayacağını açıklarken; bilanço büyütmelerindeki genişlemenin tamamen ekonominin mevcut duruma bağlı olacağının altını çizdi. Ardından ECB’nin düşük faiz oranlarına karşı önlemlerinin bazı etkileri olduğunu ama ECB’nin negatif faiz oranının mümkün olabilecek en düşük seviyede olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz hafta açıklanan; bir önceki döneme ve beklentilere paralel olarak gerçekleşen enflasyon hakkında ise 2015’ in
1.çeyreğinde gerileme görülmesinin mümkün olduğunu açıkladı.
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Rusya’daki karışık görünüm Avrupa’yı nasıl etkileyecek tartışmaları hız kazandı.
Rusya Merkez Bankasının geçtiğimiz hafta içinde olağanüstü kurulu toplaması %10,5 olan merkez bankasının faizi %17’ye çıkarması kısa sürede Ruble’nin güçlenmesine sebep olsa da daha sonra değer kaybı yaşaya devam etti. Gerileyen petrol fiyatlarının
Avrupa ülkesi ekonomilerinin büyümesinde olumlu etkileri görülecekken enflasyonda olumsuz etkisinin görüleceği açıklanmıştı.
Ruble’nin de zayıflamasıyla birlikte gerginleşen piyasalar hakkında ECB Üyesi Nouy açıklamalarda bulundu. Nouy Avrupa Şirketlerinin Rusya’daki risklerden korkmak için bir sebebi olmadığına değinirken; Bankaların Rusya risklerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğunu yani kontrol dışı bir durumun bulunmadığını belirtti. Genel görünüme bakıldığında Rubledeki bu zayıflığın Euro Bölgesi ekonomisine çok etkisinin görülmediğini veya önümüzdeki günlerde etkisinin görülmesinin beklenmediğini söyleyebiliriz.
PMI rakamları takip edildi.
Euro Bölgesindeki PMI rakamlarına baktığımızda görünüm olumlu iken Almanya tarafında görünüm biraz daha karışık diyebiliriz.
Geçtiğimiz haftanın ikinci işlem günü açıklanan PMI rakamlarına baktığımızda İmalat PMI bir önceki dönem 50,1 iken bu dönem
(Aralık) 50,5 piyasa beklentisinin üzerinde 50,8 seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesi Hizmetler PMI ise 51,5 piyasa beklentisinin
üzerinde 51,9 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’da büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI rakamlarındaki pozitif görünüm
ekonomik büyüme konusundaki beklentileri artırdı diyebiliriz. Almanya’da ise karışık görünümde İmalat PMI rakamlarının yükseliş
göstermesinin yanında Hizmetler PMI’da düşüş görüldü. Almanya İmalat PMI 50,4 Piyasa beklentisinin üzerinde 51,2 olarak gerçekleşirken; Almanya Servisleri PMI 52,6 piyasa beklentisinin altında 51,4 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta içinde açıklanan
Almanya tarafındaki verilere baktığımızda görünümün pozitif olduğunu belirtebiliriz.
Enflasyon piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken; aylık bazda gerileme gösterdi.
Euro Bölgesi Çekirdek enflasyonu ve Enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta piyasalar tarafından yakından takip edildi. Çekirdek
TÜFE aylık bazda (Kasım) bir önceki dönem %0,0 seviyesinde gerçekleşmişken bu dönem %-0,1;yıllık bazda ise %0,7 piyasa beklentisi dâhilinde gerçekleşti. TÜFE Kasım ayında %0,2 gerileme kaydederken; yıllık bazda değişim görülmedi ve 0,7 seviyesinde
sabit kaldı.
Grafik1:Euro Bölgesi CPI( Kasım )
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ZEW Ekonomik Verileri beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Yatırımcı algısının önemli göstergelerinden biri olarak görülen ZEW verileri geçtiğimiz hafta beklenmedik şekilde yüksek açıklandı. Veriler açıklanmadan önceki genel piyasa beklentisine baktığımızda beklentilerin bir önceki dönemden olumlu gerçekleşeceği düşüncesi olumlu gelen PMI rakamlarının da etkisiyle kuvvetlenmişti. Alman ZEW Mevcut Koşullar Endeksi Aralık ayında 51,3
piyasa beklentisinin üzerinde 51,7 seviyesinde açıklanırken; Alman ZEW Ekonomik Kanısı Aralık ayı için 20,8 piyasa beklentisinin
üzerinde 34,9 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’dan gelen bu verilerle birlikte Euro Bölgesindeki ZEW verileri de beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti diyebiliriz. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyet 20,1 piyasa
beklentisinin üzerinde 31,8 olarak gerçekleşti.
Grafik2:Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Kanısı

Grafik3:Almanya ZEW Ekonomik Kanısı
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Almanya IFO İş Oramı Endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bir süredir Euro Bölgesindeki olumsuz havanın da etkisiyle beklentilerin genel olarak altında gerçekleşen IFO İş Ortamı Endeksi Aralık ayında bir
önceki dönem 104,7 seviyesinin üzerinde 105,5 olarak gerçekleşti. İmalat, İnşaat, toptan ve perakende satış tahminlerini belirleyen bu endeks iş
ortamındaki büyümenin en önemli indikatörlerinden biri olarak kabul edilmekte. Almanya Ticari Beklentiler ise Arlık ayında bir önceki dönemden olumlu olarak 101,1 seviyesinde açıklanırken; Almanya Anlık Değerlendirmesi önceki dönemle paralellik gösterdi. Verinin ardından zaten
yükselişte olan DAX yukarı yönlü hareketine devam etti.
Grafik4:Almanya IFO İş Ortamı Endeksi

Almanya PPI aylık ve yıllık bazda açıklandı.
Almanya PPI aylık bazda % –0,2 piyasa beklentisini aşarak %0,0 olarak gerçekleşirken; yıllık bazda %–1,2 piyasa beklentisini aştı ve –0,9 olarak
açıklandı. Ardından açıklanan ve tüketicilerin ekonomik hareketlerindeki güveni ölçen GFK Tüketici Güven Endeksi ise Ocak ayında 8,8 beklentisinin üzerinde 98,0 olarak gerçekleşti.
Sonuç olarak;
Haftanın veri akışına baktığımızda Noel Bayramı dolayısıyla haftanın üçüncü gününden itibaren tatil olan piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın ilk işlem günü ise sadece Aralık ayı Euro Bölgesi Tüketici Güveni verisini takip ediyor olacağız. (Beklenti:-10,8,önceki
–11,6)
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DAX Teknik Görünüm
Teknik açıdan bakıldığında FDAX’ın 9,722 seviyesinin altında kalması durumunda 9.450, 9.400 ve 9.060 seviyeleri aşağıdaki hedef seviyeleri olarak takip edilecekken; 9.925 seviyesinin aşılması durumunda 10,100 ve 10,400 yukarı yönlü hedef seviyelerimiz
olacaktır.

Grafik5:FDAX
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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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