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Amerikan Vadeli Kontratları Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta yılbaşından itibaren düşüşlerini devam ettirerek başlayan Amerikan Vadeli Kontratları petrol fiyatlarındaki gevşemeyle birlikte kayıplarını genişletti. Hafta ortasında gelen ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle kayıplarını silmeye başlayan Amerikan hisse senedi piyasası, açıklanan FOMC Toplantı tutanaklarının ardından Aralık
ayından itibaren mevcut olan kayıplarını silmeye devam etti. Merkez bankalarının küresel büyümeyi destekleyeceği spekülasyonlarıyla birlikte Amerikan ekonomisindeki iyimserlik haftanın ilk üç gününde Amerikan vadelilerinde görülen yukarı yönlü hareketler haftanın devamında yerini Amerika’da ücretlerin beklenen düzeyde artış göstermemesi ve petrol piyasasında görülen
zayıflığın şirket bilançolarına olan olası olumsuz etkisi ile birlikte düşüşlere bıraktı. Dow Jones Vadeli Endeksi hafta boyunca %
0,4 gerileyerek haftayı 17,649 seviyesinden kapatırken S&P500 Vadeli Endeksi hafta boyunca %0,5 değer kaybetti ve 2,035 seviyesinden kapandı. Nasdaq Vadelide ise %0,3 düşüş g görülürken haftayı 4,200 seviyesinden sonlandırdı.

Petrol piyasasındaki kayıplar Amerikan Vadelilerinde aşağı yönlü baskı yarattı.
Kayıpların devam ettiği petrol piyasasında hafta içinde WTI Ham Petrolü $46,84 seviyesini test ederken, BRENT Petrol $49,52
seviyesine kadar geriledi. Amerika tarafında üretimin arttığı spekülasyonlarıyla kayıpların genişlediği petrol fiyatlarında Amerikan
Petrol Enstitüsünün yayınladığı raporda ham petrol stoklarının arttığını belirtmesiyle satış baskısı hâkimdi. Bu baskıyla birlikte
Dow Jones enerji endeksi yılbaşından itibaren yaklaşık %5 değer kaybederken endeksteki Amerikan enerji şirketlerinden Exxon
Mobil’de %3, Chevron Corp.’da ise %4 geri çekilme gözlendi. Enerji şirketleriyle birlikte Dow Jones Vadeli Kontratları %3 değer
kaybederek 17,205 seviyesini test ederken S&P500 Endeksi %3,21 düşüş kaydederek 1984 seviyesine kadar geriledi. Hafta ortasından sonra Amerika’nın günlük 502.000 varille son 5 yılın en iyi ihracat seviyesine ulaştığı ve Enerji Bilgi Kurumu’nun yayınladığı raporda ham petrol stoklarının sürpriz bir şekilde azalmasıyla petrol fiyatlarında gözlemlenen yukarı yönlü hareketler vadelileri destekledi. Diğer yandan, petrol piyasası görünümüne dair açıklama yapan kuruluşlarında petrolün hangi seviyelere kadar
düşebileceğini öngöremediklerini belirtirken, fiyatların henüz bir dip bulamadığının altını çizdi. Her ne kadar petrolde limitli yükselişler görülse de hala ayı piyasasında olduğunu ve henüz bir dip bulamadığını unutmamak gerekir ki kayıpların devam etmesi
halinde Amerikan endekslerinde de satışların devamı gelebilir.

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.
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Amerika İstihdam piyasası verileri ve FOMC Toplantı tutanaklarıyla Amerikan hisse senedi piyasası kayıplarını silmeye devam etti.
ADP Araştırma Enstitüsünün Amerika’ya dair yayınladığı istihdam raporuna göre, ABD Aralık ayında 241,000 istihdam sağladı.
Piyasa beklentisi 229,000 iken 241,000 olarak gerçekleşen veri Amerika’da istihdam piyasasına dair iyimserliği artırırken vadelilerde yukarı yönlü hareketler desteklendi. Açıklanan rapora göre bu ay Amerika’da yapı sektöründe 23,000 istihdam sağlanırken
imalat sektörüne 46,000 kişi katıldı. Fabrikalara 26,000 işçi alınırken hizmet sektöründe 194,000 istihdam sağlandı.
Açıklanan ADP raporunun ardından piyasa gözünü Cuma günkü Tarım Dışı verisine çevirdi. Geçtiğimiz ay 321.000 olarak gerçekleşen ve piyasaları şok eden veri bu ay 240.000 beklentiye karşılık 252.000 geldi. Bir önceki ay 352.000’e revize edilirken işsizlik
oranı 2008 Haziran’dan beri en düşük seviye olan %5,6’ya geriledi. Verinin ardından açıklama yapan Chicago FED Başkanı Charles Evans, Amerika’da istihdam piyasanın çok iyi seyrettiğini belirterek faiz artırımı için acele edilmemesi ve enflasyonun %2’lere
doğru yol aldığının görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Beklentilerden iyi gelen Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı verilerinin ardından Amerikan Vadelileri yükselişe geçerek yılbaşı kayıplarını tamamen sildi.

17 Aralık’ta yapılan FOMC Para Politikası Toplantı tutanakları 7 Ocak’ta açıklandı. Tutanaklarda, FED’in Nisan ayından önce faiz
artırımına gitmeyeceği belirtilirken istihdam piyasasındaki toparlanmadan memnun olunduğu ancak, konut piyasasında toparlanmanın zayıf olduğu belirtildi. Enflasyonda kademeli olarak hedefe yaklaşılacağını düşünen FED Üyeleri düşük petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin geçici olduğunun da altını çizdi. Ancak, toplantının yapıldığı takdirde petrol fiyatlarının $55-$60
dolar bandında olduğunu unutmamak gerekir ki o tarihten bu yana petrol piyasası kayıplarını genişletirken FED Üyelerinin de
petrol fiyatlarının enflasyona olan etkisi konusunda hala aynı düşüncede olup olmadığı merak konusu.
Haftalık Takvim

Bu hafta Amerikan hisse senedi piyasasını en çok etkileyecek veriler Çarşamba günü açıklanacak olan Perakende Satışlar, TÜFE ve Michigan Hassasiyeti olacak.
Çarşamba günü açıklanması beklenen Perakende Satışlar Kasım ayında %0,7 artış göstermişti. Aralık ayı beklentisi ise %0,1 artması yönünde. Her ne kadar piyasa beklentisi bir önceki ayın altında olsa da Aralık ayında yılbaşı sezonu nedeniyle perakende
satışların beklentilerden daha fazla artış göstermiş olması mümkün. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde bu hafta
Perakende sektöründeki şirketlerde değerlenmeler görülebilir ve Amerikan Vadelilerinde yukarı yönlü bir baskı görebiliriz. Bir
diğer önemli veri olan tüketici fiyat endeksinin Aralık ayında aylık bazda %0,3 daralması beklenmekte. Düşük petrol fiyatları göz
önünde bulundurulduğunda enflasyonun daralma göstermesi söz konusu olabilir. Hisse senedi piyasası açısından en önemli
veri olan tüketici güveni ise Cuma günü açıklanacak Michigan Üniversitesinin yayınlayacağı tüketici güveni raporu için piyasa
beklentisi geçtiğimiz ayın üzerinde 94,10 olarak açıklanmış. Tüketici güveninin olumlu gelmesi durumunda Amerikan Vadelileri
bu haftayı yükselişle kapatabilir.
Bu hafta bilanço açıklayacak olan şirketler:

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz haftaya geri çekilme ile başlayan Amerikan Vadeli Endeksleri haftanın ilk üç günündeki olumlu seyirle yükselirken haftanın devamında düşük petrol fiyatlarıyla kayıplarını genişleterek haftayı ekside kapattılar.
Bu hafta Amerika’da açıklanacak olan Perakende Satışlar ve tüketici güveni vadeli kontratların yönü açısından önemli olurken 8
Ocak’ta dördüncü çeyrek bilanço sezonu başladı. Bu hafta özellikle JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup ve Bank of America bankalarının bilançoları takip edilecek. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen hisse başına kar rakamlarına baktığımızda şirketlerin dördünce çeyrek
beklentilerini üçüncü çeyreğin altında belirlediklerini görmekteyiz. Üçüncü çeyreğe göre daha olumsuz geçecek bir bilanço dönemi
de Amerikan vadelilerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Dow Jones Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta Dow Jones Vadeli Endeksinde 17,450 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa yükselen trendin alt bandı olan 17,000 seviyesine
kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir. bu seviyenin aşılması halinde ise yukarı yönlü trendin bozulması söz konusu ve 16,600
desteği öne çıkabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trendin üst bandı olan 18,200 önemli direnç konumunda iken
bu seviyenin aşılması halinde 18,800 direnci test edilebilir.
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S&P500 Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli Endeksinde 2,014 seviyesi önemli bir destek konumunda iken bu seviyenin aşılması halinde 1,972
ve 1,897 seviyelerine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trendin üst bandı olan 2,088
seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde sırasıyla 2,140, 2,238 ve 2,400 dirençleri öne çıkabilir.
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Nasdaq Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta Nasdaq Vadeli Endeksinde 4,185 seviyesi önemli bir destek konumunda iken bu seviyenin aşılması halinde 4,080
ve 3,930 seviyelerine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4,345 seviyesinin aşılması halinde
sırasıyla 4,500 ve 4,750dirençleri 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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