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Amerikan Vadeli Kontratları Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta gerek olumsuz Amerikan verileri gerekse petrol piyasasındaki kayıpların göze çarpması FED toplantısının faiz
artırımına biraz daha uzak olarak algılanan sonucunu gölgede bırakarak Amerikan vadelilerinde alımları sınırladı ve haftayı negatifte kapatmalarına neden oldu. Bu hafta ise vadelilerin yönü açısından Amerika tarafında açıklanacak olan istihdam piyasası
raporu ve açıklanacak olan şirket bilançoları takip edilecek.
Beklentilerin altında gelen dayanıklı mal siparişleri yatırımcıların 2015 ekonomik görünümüne dair güvenini sarstı.
Tüketim verisi olması açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişleri, perakende satışlarının %25’ini oluşturmakta. Kasım ayında %2,1 azalma gözlenen siparişlerde Aralık ayında düşüş, geçtiğimiz aya göre daha fazla oldu ve %3,4 azalma kaydetti. Her ne
kadar Ocak ayında tüketici iyimserliği beklentileri ve bir önceki ayı aşsa da bu rakam dayanıklı mal siparişlerinin gölgesinde kaldı
ve hisse senedi piyasasında aşağı yönlü baskının daha dominant olduğunu gördük.
Vadelilerde FED etkisi kısa sürdü. Petrol piyasasındaki kayıplar Vadelilerin kazancını sildirdi.
28 Ocak 2014 ‘te yapılan FED Toplantısında FED Üyeleri faiz artırımı için sabırlı olunacağı ifadesini yinelerken enflasyonda enerji
fiyatlarından kaynaklı aşağı yönlü görünümün mevcut olduğunu belirtti. Bunun yanında FED’in değindiği bir diğer konu ise küresel riskler oldu. Özellikle Avrupa bölgesindeki riskler ve Avrupa Merkez Bankası’nın uygulamaya başladığı tahvil alım programının işe yaraması FED’in faiz artırımı konusunda elini biraz daha rahatlatacağı anlamına gelebilir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Avrupa Merkez Bankası’nın genişlemeci para politikasının sonuçları da izlenmeli.
FED Toplantısından çıkan sonucun güvercin olarak algılandığı piyasada hisse senedi piyasasında alımların arttığını gördük. Ancak, petrol piyasasında meydana gelen kayıplar vadelilerde yukarı yönlü hareketleri sınırladı.
Amerika dördüncü çeyrekte %2,6 büyüdü.
Geçtiğimiz ay %5 büyüyen ve piyasalarda şok etkisi yaratan Amerika’nın yılsonu büyümesi %3 olarak tahmin ediliyordu. Büyüme
rakamı beklentileri karşılayamazken dördüncü çeyrekte tüketici harcamaları %4,3 büyüme gösterdi. Ancak, olumlu gelen rakam
büyümenin gölgesinde kaldı. Haftanın son işlem gününde Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güveni de bir önceki ayın altında kaldı ve Vadelilerde aşağı yönlü baskıyı artırdı.

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.

Geçtiğimiz hafta öne çıkan şirket bilançoları
Apple Inc. dördüncü çeyrekte rekor kar rakamı açıkladı. Özellikle IPhone 6 satışlarının Christmas boyunca rekor rakama ulaşmasıyla 18 milyar dolar kar açıklayan Apple Amerikan endekslerini artıya döndürmeye yetti. Bu hafta özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumlu bilançolarla Nasdaq Vadeli Endeksinin S&P500 ve Dow Jones’tan az da olsa ayrıştığını gördük.
Bu hafta bilançosu beklenen en önemli şirketlerden biri Amerikan petrol devlerinden Chevron Corp. Dördüncü çeyrek hisse
başına karını 1,64 dolar beklentiye karşılık 1,85 dolar olarak açıkladı. Hisse başına kar rakamı beklentilerden yüksek gelse de
petrol piyasasında yaşanan düşüşten dolayı karının geçtiğimiz yıllara göre düştüğünü gördük ki şirket 2015 bütçesini 2014 yılına
göre %13 düşürerek 35 milyar dolar olarak belirledi.
Bu hafta açıklanacak olan şirket bilançoları

Haftalık Takvim

Bu hafta bilanço açıklayacak olan şirketlerden Exxon Mobil ve United Parcel Service önemli olacak. Petrol piyasasındaki aşağı
yönlü baskı ve 2014 son çeyreğinde beri düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle Exxon Mobil bilançosunda beklentiler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre oldukça düşük. İnternet hisselerinde ise 2013 dördüncü çeyreğine göre daha olumlu bir görünüm
hakim. Bunlar dışında Twitter, Expedia ve LinkedIn gibi teknoloji hisseleri de bilanço açıklayacak ve Nasdaq Vadelide volatilite
daha yüksek olabilir. Amerika tarafında bu hafta takip edilecek olan İstihdam verileri de vadelilerin yönünde etkili olacaktır. Her
ne kadar Tarım Dışı istihdam verileri için piyasa beklentileri geçtiğimiz aydan düşük olsa da 200,000 üzerindeki veriler olumlu
etki yaratabilir. Hisse senedi piyasasında volatilitenin yüksek olmasını beklediğimiz bu haftada istihdam piyasası verilerinin ve
bilançoların iyimse bir görünüm çizmesi halinde geçen haftanın kayıpları silinebilir.

Dow Jones Vadeli Teknik Görünüm
17,150 kritik desteğinde işlem gören Dow Jones Vadeli Endeksinde bu hafta bu destek seviyesinin kırılması halinde 17,055 ve 16,600 seviyeleri takip edilebilir. 17,150 seviyesinden tepkiler gerçekleştiği takdirde ise 21 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 17,470 seviyesi ve bu seviyenin üzerinde aşağı
yönlü trendin üst bandı olan 17,710 dirençleri öne çıkabilir.

Kaynak: Matriks

S&P500 Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli Endeksinde 2,001 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin üstünde sırasıyla 2,022 ve 2,054 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1,978 önemli destek konumunda bunun
aşılması halinde ise 1,958 seviyesine kadar sarkmalar gözlemlenebilir.

Kaynak: Matriks

Nasdaq Vadeli Teknik Görünüm
27 Kasım 2014 tarihinden itibaren hafif aşağı yönlü trendde hareket eden Nasdaq Vadeli Endeksi bu hafta kanalın üst bandı
olan 4,281 seviyesini kırması halinde 4,340 ve 4,490 dirençleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise trendin alt bandı
olan 4,032 seviyesinin aşılması halinde sırasıyla 3,950 ve 3,730 destekleri öne çıkabilir.

Kaynak: Matriks

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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