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Vadeli DJI, S&P500 ve NASDAQ Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Sene başından itibaren 19 Eylül’e kadar değer kazanan Amerikan Vadelileri, 15 Ekim’e kadar tüm kazancını sildi. Dow Jones
Endeksi 19 Eylül’e kadar elde ettiği %4,5’luk kazancını silerek 15 Ekim’e kadar %4,60 kayıp yaşarken, S&P500 Endeksi %
9,11’lik kazancını 19 Eylül’den 15 Ekim’e kadar %1,85’lik kayba çevirdi. Nasdaq ise aynı bir aylık süre içerisinde %15 olan kazancını yaklaşık %2,5’e düşürdü.
Sene başından itibaren Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımı için “kayda değer zaman” söylemleri, Varlık Alım Programının
bitirilmesine dair belirsizlikler ve Dolar Endeksinde yaşanan güçlenme nedeniyle Amerikan Vadelilerinde gördüğümüz güçlenme 17 Eylül’de açıklanan Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından ciddi düşüşler kaydetti. Merkez Bankasından gelen
açıklamada faiz artırımı için kullanılan “kayda değer zaman” ifadesinin kaldırılması ibaresinin ardından FOMC Üyelerinin yaptıkları açıklamalarda faiz artırımı için 2015 ortalarını adres göstermeleri ve Varlık Alım Programı’nın Ekim ayında bitirilmeme olasılığının konuşulmaya başlanması 15 Ekim’e kadar gördüğümüz kayıpları kazanca çevirdi.
Endekslerde hareketliliğe neden olan ana etkenler arasında IMF’nin küresel büyüme üzerine yaptığı aşağı yönlü revizyon, beklentilere paralel gelen Amerikan verilerinin Dolar Endeksinde meydana getirdiği hafif toparlanma, FED Toplantı Tutanaklarından çıkan sonuç ve buna bağlı olarak FOMC Üyelerinin açıklamaları bulunurken Amerika’da ki bilanço sezonunda açıklanan
hisse başına karların beklentileri karşılaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün şirket bilançolarına etkisi de endekslerde ki fiyatlamalarda etkili oldu.
IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü.
IMF 7 Ekim’de yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda, Amerika, Euro Bölgesi ve Japon ekonomilerinin beklenenden zayıf bir iyileşme gösterdiğini, gelişmekte olan ülkelerin ise yetersiz iç talep nedeniyle zayıfladığını bunların yanı sıra artan
jeopolitik risklerin de etkisiyle küresel ekonomide dengesiz bir iyileşme söz konusu olduğunu belirtti. 2014 yılı büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederek %3,4’ten %3,3’e çekti. Yayınlanan bu raporla birlikte Dow Jones yaklaşık %8 değer kaybetti.
Fed Toplantı Tutanaklarında küresel ekonomik durum ve güçlenen ABD Doları, Amerikan ekonomisi için risk unsurları olarak görüldü.
8 Ekim’de açıklanan FED Toplantı Tutanaklarına göre; FED Yetkilileri küresel büyümedeki yavaşlığın ve Amerikan Dolarındaki
güçlenmenin Amerikan ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtirken açıklanan tutanaklarla birlikte Dolar Endeksi %1,30 değer kaybetti. Bunun yurtdışı endekslere yansıması da aşağı yönlü baskı şeklinde gerçekleşti ve Dow Jones 239 puan değer
kaybederek 16,863 puanı test etti. Açıklanan toplantı tutanaklarından sonra Amerikan ekonomisindeki iyileşmeye dair şüphe-
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lerin artması yatırımcılara Amerikan endekslerinden kaçış algısını getirdi ve New York Borsasında yaklaşık 1,5 trilyon değer kaybı
yaşandı. Tutanaklardan çıkan sonuçtan ve FOMC Üyelerinin yaptığı açıklamalardan faiz artırım zamanına dair kesin bir sinyal alınmazken, bazı üyelerin Varlık Alım Programına dair ertelenmesi gerektiğine dair açıklamaları Dow Jones’ta değer kazanımlarının
yolunu açtı. 15 Ekim tarihinde geri çekilmelerin sonunun gelmesiyle Dow Jones ralliye başladı ve %5 değer kazandı.
Diğer yandan 15 Ekim’den sonra açıklanan olumlu veriler de (İstihdam Talepleri, Sanayi Üretimi, Philadelphia FED İmalat Endeksi)
Dolar Endeksinin yukarı yönlü hareketine neden oldu. Geçen hafta Amerika’da açıklanan Mevcut Konut Satışları aylık bazda rakamsal olarak 5,17 milyon açıklanırken %2,4 artış göstererek beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0,1 ile beklentilerin altında kalırken yıllık bazda %1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE aylık bazda %0,1 ile beklentilerin altında kalırken yıllık bazda %1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %1,7 olarak beklenenden iyi geldi. Perşembe günü açıklanan İstihdam Taleplerinin 283,000 ile beklentilerin altında kalması ise Dolar Endeksinde
limitli geri çekilmelere neden olsa da Amerika’da bilanço sezonu olması ve beklentilerden iyi gelen hisse başına kar rakamları
Dolar Endeksinde ki sınırlı geri çekilmeyi %0,33 değer kazanımına çevirdi.
Amerika bilanço sezonundan memnun.
8 Ekim’de Alcoa ile bilanço sezonunu açan ABD bilanço sezonunu iyi geçiriyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği petrolün
bilançolara yansıması da iyi yönde. Özellikle havacılık sektöründe havayolu şirketler maliyetlerini düşürerek kar marjlarını artırdı
ve hisse başına kar rakamları beklenenden iyi durumda. Açıklanan bilançolara göre sektörel bazda iletişim ve tüketici ürünleri
dışında ki sektörler Endekste yukarı yönlü hareketleri destekledi. Tahminlerden iyi gelen bilançolar Dolar Endeksine değer kazandırırken Dow Jones Endeksi %1,3 değer kazanarak 2014’te ki kayıplarını sildi. Bu hafta bilanço sezonunun son haftası. Endeksteki
hareketlilikte açıklanacak olan bilançoların az da olsa etkisi görülecektir.
VIX (Volatilite Endeksi)
Endekslerde ki hareket yapısını tespit etmek amacıyla “korku, oynaklık endeksi” olarak bilinen VIX’i (Volatility Index) dikkate alınan
bir diğer gösterge endeks. Geçmişte bitirilen QE1 ve QE2 programları bitiminde 20-25 puan arasında seyreden endeks S&P500
Endeksinde ilk program bitiminde %16 ikinci program bitiminde ise %19 düşüşe neden oldu. 15 Ekim’de 26 seviyesinde olan VIX,
sonrasında ani bir düşüş yaşadı ve mevcut olarak 16,52 seviyesinde seyrediyor. Bu anlamda piyasada ki panik ortamının biraz
daha azaldığını söylemek mümkün ve bu hafta için endekslerde göreceğimiz hareketler geçtiğimiz günlerde ki kadar sert olmayacaktır. Ancak, 18’e doğru hareket etmesi vadelilerde kısıtlıda olsa olumsuz etki yaratabilir. 18 seviyesinin üzerindeki VIX ise piyasalarda sıkıntı yaratabilir.
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Grafik 1: VIX (Volatilite Endeksi) ve Dow Jones

Kaynak: Bloomberg
Bu hafta Amerika’da Endekslere yön verecek en önemli veri Perşembe günü açıklanacak olan büyüme verisi olacak. Bunun dışında haftanın en önemli gündemi FED’in daha önceden belirttiği üzere Ekim ayı sonunda Varlık Alım Programını bitirip bitirmeyeceği. Bu hafta
açıklanacak olan diğer veriler ise Bekleyen Konut Satışları, Dayanıklı Mal Siparişleri ve Tüketici Şartları olacak. Bu verilere dair
beklentiler bir önceki aya göre olumlu olduğundan Dolar Endeksinde yukarı yönlü harekete bağlı olarak Endekslerde güçlenme
yaratabilir. Ancak, beklenen en önemli veri geçen ay %4,6 olarak açıklanan büyüme verisi. Bu ay ki beklenti ise %3,20. Küresel
büyüme de yapılan aşağı yönlü revizeden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bu olumsuz beklenti gerçekleştiği takdirde Dolar
Endeksi ile birlikte Amerikan vadelilerinde de ciddi geri çekilmelere neden olabilir. Diğer bir gündem olan Varlık Alım Programının
bitirilmesinin gerçekleşmesi ise piyasa beklentisi olmasına karşın meydana geldiği takdirde bu hafta endekslerde limitli geri çekilmelere yol açabilir.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
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Sonuç Olarak;
Amerikan vadelilerinde bu hafta düşük bir ihtimalde olsa gündemde olan Varlık Alım Programının bitirilmemesi yukarı yönlü hareketleri
destekleyebilir. Ancak, 29 Ekim akşamında açıklanacak olan FED Toplantı Sonuçlarında faiz artırım zamanına dair söylemlerde Dolar
Endeksinde ki hareketliliğe bağlı olarak Amerikan vadelilerini aynı yönde etkileyecektir.
Daha öncesinde petrolde ki düşüşün etkisiyle iyi gelen bilançoların (JetBlue Airways Corp., Ryder System Inc.) Dow Jones Ulaştırma Endeksi’ni yukarı taşıdığını ve bunun Amerikan Vadelilerine olumlu yansıdığını gördük. Procter&Gamble Co. Ve Microsoft Corp.’da açıklanan
olumlu bilançolarla S&P500 Endeksini yaklaşık %0,7 yukarı taşıdı. Ancak, bilanço sezonunun son haftasında da açıklanması beklenen
Exxon Mobil ve Chevron gibi akaryakıt şirketleri petrol fiyatlarında ki düşüşten olumsuz etkilenebilir. Bilançoların olumsuz açıklanması
halinde endekslerde limitli geri çekilmeler gözlemlenebilir.
Ancak, 15 Ekim’de dip yapan vadelilerde yatırımcılarda oluşan “dipten al mantığı” ve diğer olumlu etkenlerle ralli yapan endekslerde
yatırımcıların bu tutumunun devam etmesi halinde bilançoların olumsuz etkisi kapatılarak yukarı yönlü hareketler dominant olabilir.
Endekslerde volatilitenin yüksek olacağı günler ise açıklanacak olan FED Toplantı Sonuçlarından dolayı Çarşamba ve büyüme verisinden
dolayı Perşembe günü olacaktır.
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Teknik Görünüm
Dow Jones Vadeli
16,750 seviyelerinde işlem gören vadeli endekste kritik seviye olan 16,657 desteği kırılması düşüş teyidi verebilir ve 16,100 desteği öne çıkabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 16,900 önemli bir direnç seviyesi olarak görülmekte. Bu seviyeden dönüşler görülebilir. 16,900 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde bir önceki tepe olan 17,300 seviyesi test edilebilir.

Kaynak: Matriks
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Teknik Görünüm
S&P500 Vadeli
Mevcut olarak 1,957 önemli direncinde bulunan S&P500 Vadeli endeksi bu seviyeyi kırması halinde 1,840’lara kadar geri çekilebilir. Yukarı yönlü hareketinde ilk hedef bir önceki tepe noktası olan 2,014 seviyesi.

Kaynak: Matriks
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Teknik Görünüm
Nasdaq Vadeli
Endekste 4,050 önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu direncin kırılması halinde 4,070 ve 4,100 test edilebilir.
4,020’nin altında oluşan “wolfe” formasyonu ise bu seviyenin altında 3,965 seviyesine işaret etmekte.

Kaynak: Matriks
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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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