30 Mart 2015

FDAX Haftalık Genel Görünüm(30 Mart-3 Nisan)
Frankfurt DAX Endeksinde haraketli bir hafta bizi bekliyor diyebiliriz. Euro Bölgesinde bu hafta gündem açıklanacak olan
enflasyon rakamları. Negatif Enflasyonla boğuşan ECB son olarak Mart ayında tahvil alım programını başlatmış ve bunun
yanında tarihinde ilk kez ülke tahvili alımına da start vermişti. Programın başlatılmasının başlıca enflasyon hedefi olan %2’ye
ulaşmak biraz zaman alacağı benzese de hedefinden vazgeçmeyen ECB’nin Mart ayından itibaren enflasyonunda artış göstermesi piyasalar tarafından bekleniyor. Şubat ayında –0,3% seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu için Mart ayı beklentisi –0,1% olarak yer alıyor. Tahvil alım programının ne denli işe yarayıp yaramadığını gözler önüne serecek veri piyasalar
tarafından yakından takip edilecek. Enflasyonun beklenenden iyi bir toparlanma göstermesi piyasalara olumlu olarak yansıyabilir. Euro Bölgesi ülkelerinin enflasyon rakamlarının açıklanacağı haftada Almanya’nın enflasyon rakamlarının gerilemesi bekleniyor. Almanya tarafında açıklanacak olan veri daha sonrasında açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyonu için de büyük
önem taşırken; enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi Dax’ı aşağı yönlü baskılayacaktır. Enflasyon dışında İşsizlik
Oranı Değişimi Almanya tarafında açıklanacak olan bir diğer önemli veri. İşsizlik Oranı Değişimi ‘de yakından takip edilecekken; İşsizlik Oran'ındaki azalmanın devam etmesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

FDAX Teknik Görünüm
FDAX’a günlük grafikte baktığımızda son haftalarda oluşan aşağı yönlü trendin hız kazanması durumunda ara bant seviyesi 11,810 seviyesi test edilecekken; bu seviyenin alçalan kanalın alt bant seviyesi ve 21 günlük hareketli ağırlıklı ortalama seviyesi ile de kesişen 11,600’lere kadar
aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 12,000 seviyesi önemini korumakta.12,000 üzerinde durumunda trendin yönünün değişmesi kuvvetli bir olasılık olarak karşımıza çıkacakken; bir önceki zirve seviyesi olan 12,250 seviyesine kadar
yükselişler 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:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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