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DJI, S&P500 VE Nasdaq Vadeliler Haftalık Temel/Teknik Görünüm
15 Ekim tarihinde küresel büyümedeki yavaşlama endişesiyle birlikte son 6 ayın en düşük seviyesini test eden Amerikan Vadelileri 16 Ekim’den itibaren açıklanan olumlu şirket bilançoları, Japonya, Avrupa ve Çin Merkez Bankaları tarafından yapılan genişleyici para politikaları uygulamaları ve Amerika’da artan tüketici güveni ile birlikte ralli yaptı. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda,
Dow Jones ve S&P500 Vadeli Endeksi %0,2 artış göstererek yatayda hareket ederken, Nasdaq Vadeli %2 değer kazandı. Perşembe günü Şükran günü nedeniyle Amerikan piyasaları kapalıyken, Cuma günü de “Kara Cuma” nedeniyle piyasalar yarım
gün işlem gördü. Kara Cuma Amerikan Vadelileri açısından perakende şirketlerinin satışlarını artırma konusunda önem taşırken, Cuma günü açıklanan OPEC Toplantısı sonuçları da Amerikan Vadelileri üzerinde etkili oldu ve bu hafta Vadeliler ekside
açtı. Volatilite Endeksi 13,33’te işlem görürken, Amerikan Vadelilerinde vade sonu 18—20 Aralık 2014.
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Volatilite Endeksi1: Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index
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Geçtiğimiz hafta Dolar Endeksinde görülen geri çekilmeler Amerikan vadelilerini yataya aldı.
Amerika’da Salı günü açıklanan büyüme rakamı piyasaları şaşırtırken Dolar Endeksindeki etki beklenildiği yönde olmadı. Geçtiğimiz ay %3,5 açıklanan büyüme rakamı için bu ay piyasa beklentisi %3,3 olarak açıklanmıştı. Ancak, açıklanan veriye göre Amerika
üçüncü çeyrekte %3,9 büyüdü. Üçüncü çeyrek tüketici harcamaları da beklentilerin üzerinde %2,2 artış gösterirken S&P/CS Konut Fiyat Endeksi %4,9 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu verilerle birlikte Dolar Endeksinin değer kazanması beklenirken
yukarı yönlü hareket kısa süreli oldu. Beklentilerden kötü gelen Tüketici Şartları verisiyle Dolar Endeksi, günü %0,3 aşağıda kapattı. Çarşamba gününde Amerika veri takvimi oldukça yoğundu. Kişisel Tüketim Harcamaları aylık bazda %0,2 yılık bazda ise %1,6
artış göstererek beklentileri aşarken Dayanıklı Mal Siparişleri de daralma beklentisine karşılık %0,4 artış gösterdi. Olumlu gelen
bu verilerle birlikte Dolar Endeksinde beklenen toparlanma İstihdam Talepleri, Michigan Hassasiyeti, Konut Satışları ve Çekirdek
Dayanıklı Mal Siparişlerinin beklentilerden kötü gelmesi sebebiyle gerçekleşemedi. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda
%0,9 azalırken İstihdam Talepleri 313.000 kişiye ulaştı. Michigan Hassasiyeti 88,8 ile beklentilerin altında kalırken Yeni Konut Satışları 458.000 ve Beklemedeki Konut Satışları %1,1 daralma gösterdi ve Amerika’da Konut Sektöründe ki zayıflık dikkat çekti. Gün
kapanışını ise Dolar Endeksi %0,4 kayıpla gerçekleştirdi. Amerikan Vadelilerinde ise geçen hafta gerçekleşen sert yükselişe karşın
biraz daha yataya yakın hareketler gözlemlendi. Dolar Endeksindeki kayıplarla birlikte Vadelilerin yukarı yönlü hareketleri de kısıtlanmış oldu.
Amerikan ekonomisine dair optimizm devam etmekte.
Düşük seyreden petrol fiyatları ve iş gücü piyasasında ki toparlanma ile birlikte Kasım ayında Tüketici Güveni son yedi yılın en
yüksek seviyesine ulaştı. Amerikan ekonomisine dair optimistik yaklaşımın sürdüğünün sinyalini veren Tüketici Güveni, yatırımcıların Amerikan Vadelilerine olan talebini kısmalarını engelliyor gibi görünmekte.
Kişisel gelire paralel olarak artan tüketici harcamaları, bu hafta Şükran günü tatiliyle birlikte alışveriş sezonunun başlaması endekslerde ki perakende sektörüne dahil olan şirketlerin kazançlarını artırabilir. Bununla birlikte Amerikan Endekslerinde, artan
kazançlara paralel olarak yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Amerikan Vadelilerinde ciddi yükselişin teyit edilebilmesi için
alışveriş sezonunda ki satışlar takip edilmelidir.
Bu hafta petrol fiyatlarında görülen ekstra düşüşün etkisi irdelendiğinde, enerji sektör şirket paylarının aşağı yönlü seyri dikkat
çekti. Ancak, diğer yandan tüketici güvenine olan olumlu etkisi ile birlikte Perakende ve Tüketici Ürünleri sektöründeki şirket paylarını da yukarı taşıdı.
Amerikan Vadelileri ile negatif ayrışan Volatilite Endeksi bu hafta 13,33 seviyesinde seyretmekte.
Haftayı 12,92 seviyesinden açan VIX geçtiğimiz haftayı %3 artışla 13,33 seviyesinden kapattı. Son iki yıldır 10,23 – 22,34 bandında
hareket eden endeksin 15 Ekim 2014 tarihinde bandı sert bir yükselişle kırarak 30’lu seviyelere yaklaştığını görmüştük. Şuan
12,90 – 13,50 seviyelerinde işlem gören endekste kriz öncesi döneme bakıldığında 2006 yılında bu seviyelerde olduğu, ancak
2007 yılıyla birlikte bandın üst bandı olan 22,30 seviyesini yukarı yönlü kırarak 2011 sonlarına kadar genel görünümde bu seviyenin üstünde seyrettiği görülmekte. Endeks son olarak 15 Ekim tarihinden itibaren yönünü aşağı çevirmiş durumda ve geçtiğimiz
hafta son iki ayın en düşük seviyesini (11,91) test etti. Hisse senedi piyasasında bu hafta sakinliği işaret eden VIX’te düşüşlerin
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devam etmesi halinde Amerikan Vadelilerinde de yukarı yönlü hareketlerin devamını görmek mümkün ki haftalık bazda bakıldığında 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların altında seyretmekte. Ancak, düşüşlerin limitli kalması halinde Vadelilerde yükselişte sınırlanabilir ve 15 Ekim’de bu yana süren rallisine bir son verebilir.
OPEC Kararı Vadelileri aşağı çekti.
Perşembe günü açıklanan OPEC Toplantısı sonucunda üretim tavan seviyesi 30 milyon varilde sabit bırakılarak değişikliğe gidilmedi. Bu kararla birlikte satış baskısı gördüğümüz petrolde fiyatlar kararın ardından yaklaşık %8 civarında değer kaybederken
bunun enerji şirketlerine yansıması da aşağı yönlü oldu. Amerikan enerji sektörü ayı piyasasına girerken 8 Ağustos 2011 tarihinden bu yana %9 kayıpla en kötü haftasını geçirdi.
Geçtiğimiz haftanın Vadelilerin seyri açısından bir diğer önemli olayı “Kara Cuma” da yapılacak olan harcamaların Perakende şirketlerine etkisiydi.
Yapılan harcamalar Wal-Mart, United Parcel Service (UPS) gibi perakende şirket paylarını ortalama %3 yukarı taşırken bu yükseliş
enerji şirketlerinin düşüşünü telafi edemedi ve vadelilerde aşağı yönlü hareketler kaydedildi. Exxon Mobil ve Chevron gibi akaryakıt şirket payları ortalama %5 değer kaybederken petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilediği havayolu şirketleri %5,5 değer
kazandı.
Haftanın Ekonomik Takvimi:

Bu hafta Amerika’da Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı fiyatlanacak.
Çarşamba günü açıklanacak olan ADP Özel Sektör İstihdam rakamı geçtiğimiz ay 230.000 gerçekleşmiş olup bu ay 223.000 istihdam sağlanması beklenmekte. İstihdam Taleplerinin bu ay geçtiğimiz aya göre düşmesi beklenirken piyasa beklentisi 297.000.
Cuma günü açıklanması beklenen Tarım dışı İstihdam verisi için ise piyasa beklentisi geçtiğimiz aydan yüksek olarak 225.000. bu
hafta İşsizlik verileri açısından önemli bir hafta olmakla birlikte Amerika’nın iş gücü piyasasında ki gelişmeleri takip edilecek. İşsizlik
Oranı geçen aya paralel olarak %5,8 beklenirken, gözden kaçırılmaması gerek bir diğer veri İşgücüne katılım oranı olacak. Geçtiğimiz ay %62,8 gerçekleşen veri bu ay artış gösterirse iş gücü piyasasında gerçek bir toparlanma olduğu algılanabilir ve Dolar Endeksinde buna bağlı olarak yükselişler görmek mümkün olabilir.
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Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta yatayda seyreden Amerikan Vadelilerinde açıklanan OPEC kararının ardından haftanın son iki işlem gününde enerji
sektöründeki düşüşle birlikte geri çekilmeler kaydedildi. Beklentilerin yüksek olduğu Kara Cuma’da yapılan harcamalar ise perakende
şirketlerine birazda olsa değer kazandırsa da bu yükseliş enerji sektöründe ki düşüşün altında kaldı. 16 Ekim’den bu yana iyi geçen bilanço sezonu ve Merkez Bankalarından gelen genişleme sinyalleriyle değer kazanan Amerikan Vadelilerinde bu hafta hareketler oldukça
sınırlı kaldı. Yıl sonu ve vade sonunun gelmesiyle birlikte yatırımcıların kar satışları yapması beklenebilir. Bu kar satışlarıyla birlikte Amerikan Vadelilerinde düzeltme hareketleri gözlemlenebilir. Ancak, uzun vadede bakıldığında, Amerikan endekslerinde bu seviyelerden geri
çekilişler alım fırsatı olarak karşımıza çıkabilir.
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DJI Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Dow Jones Vadeli Endeksinde bu hafta 21 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 17,500 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde
17,300 ve 17,000 destekleri takip edilebilir. Bu destek seviyelerinden dönüşlerde ise daha önceki tepe noktaları olan 17,850 ve
18,700 direnleri takip edilebilir.
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S&P500 Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Önemli destek seviyesi olan 2,060 seviyesini kıran S&P500 Vadeli Endeksi bu seviyelerden geri çekilmelerde 2,035 ve 2,014 seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise daha önceki tepe noktası olan 2,077 ve 2,100 seviyeleri önemli direnç konumunda.
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Nasdaq Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Nasdaq Vadeli Endeksinde bu hafta 4,300 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin aşağı yönlü kırılması
halinde 4,220 ve 4,110 destekleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4,350 ve 4,400 dirençleri test edilebilir.
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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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