10 KASIM 2014

DJI, S&P500 VE Nasdaq Vadeliler Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Amerikan Vadelileri rekor tazeledi.
Geçtiğimiz hafta, Avrupa Merkez Bankası bilançosunu genişleteceğini ve ihtiyaç duyulduğu takdirde daha geniş varlık alım
programı ve niceliksel genişlemeye açık olduğunu vurgularken, Amerika tarafında işsizlik başvurularında ki düşüş ve iş gücü
piyasasında ki toparlanma sinyalleri piyasalara nefes aldırdı. Bunların yanı sıra Amerika’dan gelen bir diğer haber ara secim
sonuçlarında Senatonun kontrolünün Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesi oldu. Tüm bunlarla birlikte Amerikan piyasalarında yaklaşık 6,8 milyar pay el değiştirdi ki bu rakam son 3 ayin günlük ortalamasının %6 üzerinde. VIX geçtiğimiz hafta %
3,5 düşerek 13,67 puana gerilerken Amerikan vadelileri de rekor tazeledi. Dow Jones hafta kapanışını %1 artışla 17,501 seviyesinden yaparken S&P500 %0,7 değer kazanarak haftayı 2,026 seviyesinden kapattı. Nasdaq Vadeli Endeksi ise 0,25 puan
artış göstererek haftayı 4,150 puandan kapattı.
Grafik 1: Volatilite Endeksi
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Dolar Endeksi geçtiğimiz haftayı %0,8 artışla 87,642 puandan kapattı.
Geçen hafta Amerika’da veri takvimi oldukça kalabalıktı. Açıklanan PMI rakamları beklentileri karşılayamazken, ISM İmalat Endeksi 59 ile 56,2 olan piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. ISM İmal Olmayan Endeks ise 57,1 ile beklentilerin
altında kaldı. 4 Kasım günü açıklanan Ticaret Dengesi verisine göre ise Amerika Eylül ayında beklentilerden kötü bir şekilde 43
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milyar dolar açık verdi. Fabrika Siparişleri beklentilere paralel bir şekilde %0,6 daralırken Çarşamba günü açıklanan veriye göre ise
Amerikan şirketleri Ekim ayında 220.000 beklentiye karşılık 230.000 istihdam sağladı. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam
verisi ise beklentilerin altında 214.000 olarak gerçekleşti. İşsizlik Oranı %5,8’en düşerken İş Gücüne Katılım ise arttı. Dolar Endeksi
ilk tepkisinde 88,148 seviyesini test etse de sonraki hareketi aşağı yönlü oldu ve 87,800 seviyelerini test etti. Açıklanan rakamlara
göre, her ne kadar Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında gelse de iş gücüne katılım ve işsizlik oranının iyileşmesi Amerika’da iş gücü piyasasının iyileştiği yönünde sinyal vermekte. FED Üyesi Evans’da geçen hafta yaptığı açıklamada bu durumu doğrulayarak iş gücü piyasasında ki atıl kapasitenin gerilediğini vurguladı.
Açıklanan verilerin yanı sıra FED üyelerinin açıklamaları öne çıktı. New York FED Başkanı Dudley geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Amerikan ekonomisinin hedeflere ulaşması halinde 2015’te faiz artışının oldukça muhtemel olduğunu belirtirken gelişmekte
olan piyasaların FED’in faiz artışı yönlendirmesine iyi uyum sağladığını belirtti.

Amerika’da yapılan ara seçimin galibi Cumhuriyetçiler oldu. Amerikan borsaları olumlu etkilendi.
4 Kasım’da açıklanan Amerika ara seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler 52, Demokratlar ise 45 sandalye aldı ve Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluğu elde etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi John Boehner sonucun ardından yaptığı açıklamada daha önceden değerlendirmeye alınmamış olan İş ve Enerji konularında ki yasaların gündeme geleceğini belirtti. Bu söylemle birlikte enerji Dow Jones ve S&P500’de ki enerji endeksleri %1’in üzerinde değer kazanırken Cumhuriyetçilerin Obamacare’i
feshetme spekülasyonu Sağlık Hizmetleri Endeksi’ne yaklaşık %3 değer kaybettirdi. Vadeli Dow Jones yaklaşık %0,1 değer kazanırken S&P500 Vadeli Endeksi %0,03 değer kaybetti.

6 Kasım’da yapılan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısında faiz oranları sabit bırakıldı.
Endeksleri canlandıran en önemli gelişmenin piyasaya sağlanan ucuz likidite olduğunu düşünürsek, 31 Ekim’de Japonya Merkez
Bankası’nın yaptığı ek genişlemeyle ralli yapan Amerikan Vadelileri geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yükseğini test etti. Dow
Jones 17,426’yı test ederken S&P500 4,176 seviyesine ulaştı. Küresel çapta takip edilen bir diğer merkez bankası olan Avrupa
Merkez Bankası’nın da para politikası kararları endeksler üzerinde oldukça etkili olacaktır. Euro bölgesinin mevcut ekonomik durumu ele alındığında deflasyon tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla düşürdüğü politika ve mevduat faizinin enflasyonu canlandırma da başarısız olması, Avrupa Merkez Bankası’nı ek önlemler almaya itmekte. Son dönemde Japonya Merkez Bankası’nında
ek genişleme paketi uygulaması Avrupa Merkez Bankası üzerinde ekonomiyi canlandırmak adına baskı oluşturuyor gibi görünmekte. Geçen hafta yapılan Avrupa Merkez Bankası Toplantısında faiz oranında bir değişiklik meydana gelmezken ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi yaptığı açıklamada Varlığa Dayalı Menkul Kıymet alımlarına yakında başlanacağını duyurdu. 6 Kasım’da ki toplantıda gerektiğinde ek önlemler alınabileceğini duyuran Avrupa Merkez Bankasının, Euro Bölgesinde ekonomik toparlanmanın ve enflasyonun istenildiği düzeyde olmadığı takdirde piyasaya ucuz likidite sürmesi halinde endekslerde yukarı yönlü hareketler görmek mümkün.
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Düşük petrol fiyatları Amerikan vadelilerine olumlu yansıdı.
FED Üyesi Bullard yaptığı açıklamada Petrol fiyatlarında ki düşüşün ekonomiyi olumlu etkilediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta Suudi
Arabistan azalan Pazar payını artırmak amacıyla Amerika’ya ek indirim gerçekleştirdi. Diğer bir FED Üyesi Evans ise konuyla alakalı
yaptığı açıklamada düşük petrol fiyatlarının Amerika’da altyapı yatırımlarını artırabileceğini belirtti. Düşük seyreden petrol fiyatlarının Amerikan Endeksleri dahilinde ki şirketlere yansımasına bakacak olursak, akaryakıt şirketlerinde ki düşüş göze çarpsa da fiyatlarda hafta sonlarına doğru görülen toparlanmada Dow Jones ve s&p500 enerji endeksleri sırasıyla %3 ve %4 artışla kapattı.
Enerji fiyatlarından etkilenen bir diğer sektör olan Havacılık sektörüne baktığımızda ise Havacılık şirketlerinde %2’ye yakın bir yükseliş gözlemlendi.
Haftanın Ekonomik Takvimi:

Bu hafta Amerika tarafında açıklanması beklenen en önemli veri Perakende Satışlar olacak. Beklentiler olumlu yönde ve beklentilere paralel gelen veri Dolar Endeksinde yükselişle birlikte Amerikan ekonomisinde ki toparlanmayı destekleyecektir. Michigan
Hassasiyeti ise takip edilecek bir diğer önemli veri. Geçtiğimiz az 86,90 olarak açıklanırken bu ay ki beklenti 87,50. Bu anlamda,
Dolar Endeksinde bu hafta da bir yükseliş görmek mümkün olabilir. Amerikan ekonomisine dair toparlanma sinyalleri de Amerikan vadelilerinde yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

Sonuç olarak,
Geçtiğimiz hafta gerek Amerikan ara seçimlerinde Senato kontrolünün Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesi gerekse yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısında gerektiği takdirde piyasaya ucuz likidite sağlanabileceğinin vurgulanması ile birlikte rekor tazeleyen
Amerikan Vadelilerinde bu hafta limitli kar satışlarıyla düzeltme hareketleri gözlemlenebilir. Her ne kadar ECB ve BOJ’un parasal genişleme politikalarının piyasaları rahatlatacağı ve endekslerde alımları artırılacağı öngörülse de uygulanan politikaların etkisinin FED’in likidite programı kadar etkili olmayacağı unutulmamalıdır.
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DJI Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Haftayı 17,501 seviyesinden kapatan Dow Jones Vadeli Endeksinde bu hafta 17,440 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak
karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde endekste satışların devamı gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ilk etapta 17,100 ardından 16,800’e kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. Dolar Endeksinde sınırlı geri çekilmeler gerçekleştiği takdirde Amerikan Vadelilerinde görülmesi muhtemel yukarı yönlü hareketlerde ise 17,525 önemli direnç seviyesi olarak
öne çıkarken bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 17,700 ve 17,870 seviyeleri takip edilebilir.
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S&P500 Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Geçen haftayı 2,026 seviyesinden kapatan S&P500 Vadeli Endeksi Dolar Endeksinde 87,000 seviyesine kadar geri çekilme yaşandığı takdirde 2,070 ve 2,090 dirençlerini test edebilir. Ancak, 87,000 seviyesinden yukarı dönüşlerde S&P500’de 2,014 seviyesi
önemli destek olarak öne çıkarken bu seviyeyi aşağı yönlü kırdığı takdirde endekste aşağı yönlü baskı artabilir. Geri çekilmelerin
devamında ise 1,984 ve 1,950 destekleri takip edilebilir.

Kaynak: Matriks
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Nasdaq Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq Vadeli Endeksi için bu hafta 4,165 direnci önemli bir sevşye olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde ki hareketlerde 4,200 ve 4,250 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4,120 seviyesi
önemli destek konumunda bulunmakta. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde aşağı yönlü baskı artabilir. Geri çekilmelerin
devamında ise 4,060 ve 4,000 seviyeleri test edilebilir.

Kaynak: Matriks
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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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