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DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Yunanistan meselesi ile yön bulan piyasalar haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi maliye bakanları zirvesinde Yunanistan’a dair uzlaşma sağlanırken Yunanistan’ın 6 ay talep ettiği kurtarma paketi 4
ay süreyle uzatıldı. Uzlaşmanın sağlandığı konu Yunanistan’ın faiz dışı fazlasını %4,5’ten %3,5’e çekmesi olurken
böylece Yunanistan’ın 4 ay boyunca temerrüt riski ortadan kalkmış oldu. Reform paketinde ayrıca vergi kaçakçılığı, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı ile mücadeleden elde edilecek gelirlerle bu yıl 2-2,5 milyar Euro ek gelir yaratılması hedefleniyor. Ancak Yunanistan’ın mali hedefi tutturmak için atacağı adımlar Troyka’nın denetiminde tutulacak. Ancak Yunanistan meselesi bununla bitmediği gibi daha önlerinde çok uzujn ve zor bir yol olduğu şimdiden
öngörülebiliyor. Bugüne baktığımızda ise gözler yine Cuma günü varılan anlaşma çerçevesinde Yunanistan’ın finansal destek alabilmesi için gerekli tedbirleri Troyka ’ya olan sunmasında olacak. IMF ve AB kurumlarına gönderilen reform önerileri Almanya Maliye Bakanı Varoufakis’e göre Eurogroup tarafından kabul edilecek. Paketin Cuma günü kabul edilmesinden sonra Yunanistan Başbakanı Tspiras’In konuşmalarının agresif ve kararlı olduğunun
görülmesi Yunanistan'daki koalisyon hükümetinin sıkı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bugün reform
paketinin Troyka’dan onay alması durumunda kredi akışı başlayacak. Yunanistan’ın en çok borç miktarına sahip
olan Almanya’nın 28 Şubat’ta sona erecek olan kurtarma paketini 4 ay uzatması yönündeki anlaşmayı kesin bir
sonuca ulaşılana kadar onaylamayacağı piyasanın dikkatini çekiyor.
Bu haftaya baktığımızda kısaca piyasaların Yunanistan'ı izlemeyi sürdüreceğini ve borç müzakerelerinden
gelen kararların etkili olacağını söylemek mümkün gibi gözüküyor. Bu görüşmelerde bu haftanın ilk adımı Troyka’nın Yunanistan’ın reformlarını kabul edip etmeyeceği olacak. Risklerin halen çok yüksek olduğu Yunanistan
Bölgesinde Syriza partisi içinde özellikle Marksist tarafta bir anlaşmazlığın olduğu ve 4 aylık uzatma programını
‘stratejik bir başarı ‘ olarak adlandırmanın yanlış olacağı kanaatinde.
Geçtiğimiz hafta DAX’a baktığımızda yüksek volatilitelerin olduğunu ve Yunanistan meselesi ile endeksin şekil aldıpını
gördük.11000 direnci üzerinde hafta kapanışını gerçekleştiren DAX siyasi olaylarla şekil almaya devam edecek gibi
gözüküyor.

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 akışına bakacak olursak;
Alman ZEW Ekonomik Kanısı yükselişini devam ettirdi.
Alman ZEW Ekonomik Kanısı 5 aydır süregelen yükselişini piyasa beklentisinin altında olmasına karşın devam ettirdi.
Alman ZEW Ekonomik Kanısı Şubat ayında 55,0 olan piyasa beklentisinin altında 53,0 olarak gerçekleştirirken bir önceki dönem bu seviye 48,4 civarındaydı. Alman ZEW Mevcut Koşullar Endeksi ise 30,0 olan piyasa beklenişinsin üzerinde 45,5 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hassasiyeti ise 51,3 olan piyasa beklentisinin üzerinde
52,7 olarak açıklandı.
AMB tarihinde ilk kez Para Politikası Toplantı Tutanaklarını yayınladı.
22 Ocak’ta gerçekleşen Para Politikası toplantı tutanakları tüketici fiyatlarındaki düşüşün yarattığı risklerin altını çizdi.
Para Politikası Kurulu üyeleri Euro Bölgesi’nin uzun süreli düşük enflasyon ile karşı karşıya kalma riskini göz önünde
bulundururken deflasyonist risklerin artmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Buna bağlı olarak, Mart ayından itibaren 60 milyar Euro’luk devlet tahvili alımına başlanması uygun görüldü.
Almanya ve Euro Bölgesi İmalat PMI’ları beklkentileri karşılayamadı.
Alman İmlalat PMI Şubat ayında 51,5 oan piyasa beklentisinin altında 50,9 seviyesinde gerçekleşirken Euro Bmlgesi
İmalat PMI 51,5 olan piyasa beklentisinin altında 51,1 olarak açıklandı. Servisler PMI verilerinde ise daha olumlu bir
tablo mevcuttu. Almanya Servisler PMI 54,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde 55,5 Euro Bölgesi Servisler PMI 53,0
olan piyasa beklentisinin üzerinde 53,9 olarak gerçekleşti.

Haftayı 10961,50 seviyesinden açan FDAX hafta içinde en yüksek 1164,50 ve en düşük 10765,50 seviyesini
test ederken haftayı 11049,00 seviyesinden kapadı. Hafta başında Eurogroup ve Yunanistan arasında bir anlaşmaya
varılamaması ile birlikte haftayı düşük seviyeden açan ve günü düşükten kapatan FDAX daha sonralarında iki taraflı
ılımlı açıklamaların gelmesi ve anlaşmaya varılacağı düşüncesi ile Cuma gününe kadar yükselişini gösterdi. Haftanın
ilk işlem gününe baktığımızda Cuma günü anlaşmaya varılmasının olumlu etkisinin halen devam ettiği Endekste yukarı yönlü hareketler devam ediyor.
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Ekonomik Takvim;

Sonuç olarak;
Bu haftaya baktığımızda Troyka-Eurogroup-Yunanistan görüşmeleri piyasalardaki etkisini sürdürecekken; büyüme rakamları ve enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor olacağız. Hem Euro Bölgesinde hem de Almanya tarafında açıklanacak olan
veriler endekste volatiliteye neden olabilecekken; AMB Başkanı Mario Draghi’’nin üst üste 2 gün yapacağı konuşmalar önem taşıyor.
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FDAX Teknik Görünüm;
Teknik açıdan bakıldığında ;
Volatilitenin yüksek olduğu FDAX’TA 11000,00 seviyesinin üzerinde Endeksin kalıcı olması durumunda 11260,00 ve
11500,00 seviyelerine kadar yükselişler görülebilir ve yükselen kanal yukarı yönlü kırılarak yeni bir kanal oluşumu görülebilir.
11000,000 seviyesinin aşağısına sarkması durumunda ise FDAX ta fibonacci seviyesi ve ağırlıklı ortalama seviyesi olan
10580,00 seviyesinin altında ise kanalın altı bantlıyla da kesişen 10315,00 seviyesine kadar ger, çekilmeler görülebilir.
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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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