03 KASIM 2014

DJI, S&P500 VE Nasdaq Vadeliler Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Gecen hafta küresel piyasalar için önemli gelişmeler olurken Amerikan vadelileri son tüm zamanların en yükseğini test etti. 29
Ekim Amerikan merkez bankası Para Politikası Toplantısı sonucunda Varlık Alim Programını 15 milyar dolarlık indirimle bitiren
FED, faiz artırımı için kayda değer sure ibaresini tekrarlarken açıklanan olumlu Amerikan verileriyle Dolar Endeksinde de ciddi
yükselişler gördük. Daha önceki raporumuzda bahsettiğimiz üzere Amerikan vadelileri için önemli olan bir diğer unsur olan
bilanço sezonu ise beklenenden oldukça iyi sonlandı ve Cuma günü kapanışlarına göre Dow Jones haftalık bazda 575puan ve
%3 yükselişle 17,311, S&P500 haftalık bazda 51,75 puan ve %3 yükselişle 2011,50, Nasdaq ise haftalık bazda 115,75 puan ve
%3 yükselişle 4,150,50 seviyesinden kapattı. VIX ise %3,4 düşüş gösterdi.
Grafik 1: Volatilite Endeksi

Kaynak: Bloomberg

29 Ekim FED Para Politikası Toplantısı vadelileri hafif aşağıda bıraktı.
28 Ekim’de başlayan FED Para Politikası Toplantısı 29 Ekim’de sonuçlandı. Beklenildiği üzere 15 milyar dolarlık indirimle Varlık
Alim Programını sonlandıran FED faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda kaydedilenler su şekilde;



İstihdam piyasasında atıl kapasite kademeli bir şekilde azalmakta



Sağlam istihdam artışları ile işsizlik oranı azalmakta (en son açıklanan: %5,9)
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Faiz oranları ise kadar değer bir sure için düşük kalmaya devam edecek.

FED’in 6 yıldır devam ettirdiği Varlık Alım Programını Ekim ayında bitirilmesi her ne kadar piyasaların beklentisi dahilinde olsa da
zamanında piyasaları rahatlatan likiditenin artık sağlanmayacağı gerçeği vadelilerde aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Dow
Jones vadeli %0,2 değer kaybetti.
Olumlu Amerikan verileri Dolar Endeksi’ni yukarı taşıdı. 87,133 seviyesi test edildi.
27 Ekim Pazartesi günü Amerika’da açıklanan Beklemedeki Konut Satışları beklentilerin oldukça altında %0,3 gerilerken bir diğer
önemli veri Dayanıklı Mal Siparişleri de %0,5 artması beklenirken %1,3 geriledi ve Dolar Endeksi %.. değer kaybetti. Bu değer kaybıyla birlikte Amerikan Vadelilerinde de aşağı yönlü hareketlere şahit olduk. 29 Ekim kararının ardından seviyesini test eden Dolar
Endeksinde %0,8 artış gözlendi. Bu noktada Vadeli Endekslerle Dolar Endeksi ayrışsa da açıklanan diğer verilerle daha da güç
kazanan Dolar Endeksiyle birlikte Vadelilerde yönünü yukarı çevirdi.
Açıklanan diğer Amerikan verilerine bakacak olursak, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika çeyreklik bazda %3 olan beklentiye karşılık %3,5 büyüme rakamı açıkladı. İstihdam Talepleri ise beklentilerden kotu olarak 287.000 gerçekleşti. Tüketici Gelir
ve harcamalarında azalma gözlemlenmesine rağmen Chicago PMI ve Michigan Tüketici güveni beklentilerin oldukça üzerinde
geldi ve Cuma günü Dolar Endeksi haftayı 87,133 seviyesinden kapadı.
Japonya Merkez Bankası açıklamasıyla Amerikan Vadelileri ralli yaptı.
FED 6 yıldır sürdürdüğü Varlık Alim Programını bitirirken piyasalara likidite desteği Japonya’dan geldi. Ani bir kararla 70 trilyon Yen
olan Para Tabanını genişletme kararı alan Japonya Merkez Bankası yeni para tabanını 80 trilyon Yen olarak belirledi. Japonya'nın
yeni yatırım planına göre piyasaya 1.3 trilyon dolar para sürmesi bekleniyor. Dağılım ise su şekilde;



Yerel bono: %35



Yerel tahvil: %25



Uluslararası tahvil: %25



Uluslararası bono %15

Bu demek oluyor ki küresel piyasalara bir kaç yüz milyar dolar para akacak. Bu algıyla birlikte değer kazanan Amerikan vadelileri
tüm zamanların yüksek seviyelerini test etti.
Amerika son 4 yılın en iyi bilanço sezonunu geçirdi.
372 şirketin üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladığı bilanço sezonunda şirketlerin %78’I beklentilerin üzerinde kar açıkladı. FED ’in
Varlık Alim Programını bitirmesiyle düşüş beklenen endeksler son 4 yılın en iyi bilanço sezonu ve Japonya merkez bankası kararıyla ralli yaptı. Ekim ortasında olumsuz veriler ve piyasadaki belirsizlikle satışların görüldüğü Amerikan Vadelileri bu ayi %1’in üzerinde kazançla kapattı.
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Linkedin ve GoPro gibi teknoloji hisseleri tahminlerin üzerinde açıklanan bilançolarıyla hisse değerlerini yaklaşık %13 artırırken
petroldeki düşüşe rağmen Exxon Mobil ve Chevron beklentilerin üzerinde satış açıklayarak yaklaşık %2,3 artist gösterdi. Starbucks ise açıkladığı düşük kar rakamıyla %2,3 değer kaybetti. Dow Jones %1,13 artış gösterirken tüm zamanların en yükseği olan
17,311 puandan kapattı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Vadeli Endeksi %1,41 artış gösterdi ve 4,150 puandan kapattı.
Haftanın Ekonomik Takvimi:

Tarih
03.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
07.11.2014

Veri
ABD Markit İmalat PMI
ABD ISM İmalat
ABD Ticaret Dengesi
ABD Fabrika Siparişleri
ABD Mortgage Başvuruları
ABD ADP İstihdam Değişimi
ABD Hizmetler PMI
ABD ISM İmal Olmayan
ABD İlk İşsizlik Başvuruları
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları
ABD Traım Dışı İsithdam
ABD İşsizlik Oranı

Önem Seviyesi
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Düşük
Orta
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek

Beklenti
56,2
$-40,0 B
-0,50%
220K
58

235K
5,90%

Önceki
57,5
56,6
$-40,1 B
-10,10%
-6,60%
213K
58,90
58,6
287K
2,384M
248K
5,90%

Bu hafta Amerika tarafında ver takvimi kalabalık
Bu hafta veri takvimi Amerika tarafında oldukça kalabalık. Ancak, Dolar Endeksinde asıl volatiliteyi artıracak olan Cuma günü açıklanması beklenen Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı verileri olacak. Tarım Dışı piyasa beklentisi bir önceki aya göre daha düşük
olarak 235.000. ve İşsizlik Oranı beklentisi ise bir önceki aya paralel olarak %5,9. Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerden kötü
gelmesi ihtimalinde Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlemlenebilir. Bununla birlikte bu hafta kapanışında Amerikan Vadelilerinde limitli geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Verilerin yanı sıra bu hafta FED Üyelerinden Fisher, Rosengre, Lacker ve eski FED
Başkanı Bernanke’nin konuşmaları önem arz edecek.

Sonuç Olarak;
Hafta açılışını limitli geri çekilmelerle yapan Amerikan Vadelilerinde Cuma günkü büyük sıçrayıştan sonra hafta içinde düzeltme hareketleri gözlemlenebilir. Her ne kadar, Japonya Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni genişlemeci para politikası vadeli endekslerde hafta boyunca yukarı yönlü hareketleri destekleyecek gibi görünse de, yerel bazda bakıldığında Dolar Endeksinde verilere bağlı geri çekilmeler
vadeli endekslerde düzeltme hareketlerine neden olabilir.
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DJI Vadeli Haftalık Teknik Görünüm

Kaynak: Matriks

Geçen hafta tüm zamanların en yükseği olan 17,311 seviyesini test eden Dow Jones Vadeli endeksi bu hafta içinde düzeltme hareketleri yapabilir. 17,400 seviyesi önemli direnç konumunda olup verilerle desteklenmesini beklediğimiz Dolar Endeksinde meydana gelebilecek aşağı yönlü hareketlerde, 17,400 seviyesinden geri dönüşler mevcut olabilir ki bu durumda takip edebileceğimiz
destek seviyeleri 17,200 ve 16,900 olarak öne çıkıyor. 17,400 seviyesi yukarı yönlü kırıldığı takdirde ise 17,800 denenebilir.
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S&P500 Vadeli Haftalık Teknik Görünüm

Kaynak: Matriks

Geçen hafta gerek açıklanan olumlu bilançolar gerekse Japonya Merkez Bankası’nın açıkladığı ek teşvik paketiyle ralliye başlayan
S&P500 Vadeli endeksi haftanın son işlem gününde 2,016 seviyesini test etti. haftanın ilk işlem gününde sınırlı geri çekilmeler
gördüğümüz endekste 2,017 önemli direnç seviyesi konumunda. Hafta içinde endekslerde beklediğimiz düzeltme hareketleri
gerçekleştiği takdirde bu seviyeden dönüşlerde 1,966 ve 1,940 destekleri takip edilebilir. 2,017 seviyesinin yukarı yönlü kırılması
halinde ise ciddi bir yükselişle 2,045 seviyesi denenebilir.
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Nasdaq Vadeli Haftalık Teknik Görünüm

Kaynak: Matriks

Teknoloji hisseleri ağırlıklı olan Nasdaq Vadeli endeksinde Linkedin, GoPro gibi teknoloji şirketlerinin olumlu açıklanan kar rakamlarının yukarı yönlü yansımasının yanı sıra Japonya Merkez Bankası’nın piyasalara desteğiyle Cuma günü gözlemlenen sıçrayışı
4,163 seviyesini görmemize neden oldu. Mevcut direncimiz Cuma kapanışı olan 4,150 seviyesinde olup bu seviyeden geri dönüşlerde daha önceden gördüğü tepe olan 4,120 ve 4,053 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz. 4,150 seviyesinin yukarı yönlü
kırılması halinde ise 4,290 test edilebilir.
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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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