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DJI, S&P500 VE Nasdaq Vadeliler Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta Amerikan Endekslerinde görülen yükselişler küresel yavaşlamanın ve FED’in Varlık Alım Programını bitirmesinin üstesinden gelindiğine dair sinyaller verdi. Amerikan ekonomisine bakıldığında, istikrarlı büyüme, tüketici güveninin iyileşmesi, düşük faiz oranları Amerikan Endekslerini desteklerken, Merkez Bankalarının sürdürdüğü genişlemeci para politikaları
ve düşük petrol fiyatları endekslerin yükselişini teyit eden dışsal etkenler olarak karşımıza çıkmakta. Bütün bu sebeplerle birlikte küresel çapta hisse senedi piyasasında son bir ayda 3 trilyon dolar değer artışı yaşandı. G20 Toplantısında IMF, finansal
piyasaların mevcut şartlar altındaki en büyük tehdidinin jeopolitik riskler ve ani düzeltme hareketleri olduğunu belirtirken,
Goldman Sachs, geçen haftaki açıklamasında ekonominin görünümüne dayanarak Amerika’da %3 büyüme öngörürken
S&P500 Endeksinin 2015 hedefini 2,150 puan olarak belirledi. Dow Jones ve S&P500 Vadeli Endeksleri geçtiğimiz haftayı %0,5
değer kazanarak sırasıyla 17,604 ve 2,038 seviyelerinden kapatırken, Nasdaq Vadeli Endeksi haftayı %2 kazançla 4,222 puandan tamamladı. Hafta açılışını 12,67 seviyesinden yapan volatilite endeksi %8 artış göstererek haftayı 13,79 seviyesinden kapattı.
Grafik 1: Volatilite Endeksi

Kaynak: Bloomberg

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 FOMC Üyelerinin açıklamaları takip edildi.
Faiz artırım zamanına dair açıklamalar yapan ve görüşlerini bildiren FED Üyeleri konuya dair bir fikir birliği sağlamış olmamakla
birlikte bir yandan da piyasayı 2015 ortalarında yapılabilecek bir faiz artırımına hazırlamakta.
FOMC Üyesi Fisher Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımında gecikmenin resesyona neden olabileceğini belirtirken 2015 yazından önce bir faiz artırımı gelmesinin mümkün olabileceğini açıkladı. Erken faiz artırımını destekleyen bir diğer FED Üyesi, Philadelphia FED Başkanı Plosser’da açıklamalarında erken faiz artırımının kademeli artırıma imkân tanıyacağını belirtirken enflasyonun hedeflerin çok da altında olmadığını açıkladı. 2015 için büyüme hedefini %3 civarında belirleyen Plosser Amerika’da istihdam
piyasasında ki toparlanmaya da dikkat çekti. Karşıt görüşte olan Boston FED Başkanı Rosengren ise faiz artırım konusunda sabırlı
olunması gerektiğini savunurken enflasyon hedefinin tutturulduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Minneapolis Başkanı Kocherlakota konuya ilişkin açıklamasında düşük seyreden faizlerin varlık fiyatlarında volatiliteye neden olabileceğini belirtirken hisse senedi ve tahvil piyasalarında rahatsızlığa neden olabileceğini açıkladı.
Perşembe günü açıklama yapan FOMC Üyesi Dudley ise FED’in 2015’te faiz artıracağını öne sürerken faizlerin erken artırılmasının
sağlıklı bir karar olmayacağını savundu. Faiz artırım zamanının ekonomik performansa bağlı olması gerektiğini belirten Dudley,
büyüme konusunda hayal kırıklığı yaşanmayacağını düşünmekte. Dudley’nin yatırımcılara faiz artırımı konusunda sabırlı olunması
gerektiğini duyurmasıyla değer Dolar Endeksinde geri çekilmeler gözlendi. Dolar Endeksiyle negatif ayrışan Amerikan Vadelilerinde ise yataya yakın yükselişler görüldü.
Dolar Endeksi 0,1% geri çekilmeyle 87,559 seviyesinden açtığı haftayı 87,525 seviyesinden kapattı.
Eylül ayında Toptan Satış Stokları beklentilerden iyi gerçekleşerek %0,3 arttı. Devam Eden İşsizlik Başvuruları ve İstihdam Talepleri
sırasıyla 2,392K ve 290K ile beklentilerden ve bir önceki aydan oldukça kötü gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde açıklanan
Perakende Satışlar aylık bazda %0,3 artış ve Michigan Hassasiyeti 89,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Michigan Tüketici
Güveni 80,6 ile beklentileri karşılayamadı. Verilerle birlikte hafta boyunca 87,223 – 88,267 bandında hareket eden Dolar Endeksi
haftayı %0,1 kayıpla 87,525 seviyesinden kapattı.
Amerikan Endekslerinde yükselişler Perakende sektöründen düşüşler ise Bankacılık sektöründen geldi.
Geçtiğimiz hafta Amerika’da small-cap ve teknoloji şirket payları Temmuz’dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Beklentilerden iyi
gelen satışlarla değer kazanan Perakende şirketleri de (WalMart, Cisco Systems Inc. Vb.) endekste yükselişleri destekledi.
En büyük düşüşler ise internet şirketleri ve bankacılık hisselerinde yaşandı. Obama’nın internet kullanımında regülasyon yapılacağını duyurmasıyla internet şirket paylarında geri çekilmeler gerçekleşti. Döviz kurlarının manipüle edilmesi gerekçesiyle 1 milyar
dolar ceza kesilen Citigroup %0,7 değer kaybederken JP Morgan Chase & CO. %1,3 düştü.
Yahoo Inc., VimpelCom Ltd. ve Staples Inc. gibi teknoloji şirketleri ortalama %2,5 değer kazanırken Nasdaq endeksinde de yukarı
yönlü yükselişler görüldü.
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Yılbaşından itibaren %10 değer kazanan S&P500 endeksine baktığımızda endekste en çok değer kazanan sektör %22 ile sağlık
sektörü oldu. Kamu hizmeti yapan kuruluşların hisse senetlerinin yılbaşından bu yana %19 kazandırdığı görülürken en iyi performans gösteren üçüncü sektör %16 yükselişle teknoloji oldu. Geçen seneyle kıyasladığımızda Kamu Hizmeti yapan kuruluşlar %
8,8 yükseliş göstermiş ve S&P500 Endeksi %30 kazandırmıştı. Bu sene %19 artış gösteren sektör S&P500’de rekor yükselişlere
neden olabilir. Yılsonu yaklaştıkça yatırımcılarda oluşan yılbaşında Amerikan Endekslerinde gerçekleşebilecek ralliden kar realizasyonu gerçekleştirme iç güdüsü de Amerikan Endekslerine talebi artırmakta.
Küresel koşullar Amerikan Vadelilerini cazip kılıyor.
Avrupa’da zayıflık gösteren endüstri, Çin’de meydana gelen deflasyon tehdidi ve Japonya’da satış vergisi artırımının ikinci ayağının
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve bunun sonuçları konusunda ki belirsizliklerin karşısında görece ekonomisi daha güçlü ve
benzeri tehditleri barındırmayan Amerikan ekonomisi yatırımcıları Amerikan endekslerine yönelmek konusunda teşvik etmekte.
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Bu hafta veri takvimi oldukça kalabalık. Konut verileri ve Tüketici Fiyat Endeksi için beklentiler olumsuz yönde. Verilerin dışında
bu hafta Çarşamba günü gündem açıklanacak olan FED Toplantı Tutanakları olacak. En son yapılan FED Toplantısında Amerikan
Merkez Bankası 15 milyar dolarlık indirimle Varlık Alım Programına bitirmiş, Dolar Endeksi değer kazanmış ve piyasaya sunulan
ucuz likiditenin bitirilmesi algısıyla Amerikan Vadelilerinde aşağı yönlü hareketler görülmüştü. 19 Kasım’da açıklanacak olan 29
Ekim Toplantı Tutanaklarında faizlere dair bir artırım sinyali verildiği takdirde Dolar Endeksinde yükselişle birlikte Amerikan Vadelilerinde geri çekilme görmek mümkün olabilir.
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Sonuç olarak;
Uzun vadede bakıldığında, küresel koşulların uygunluğuyla ilgili olarak Amerikan Endekslerinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Ancak, haftalık bazda bakıldığında, bu hafta açıklanacak olan FED Para Politikası Toplantı Tutanakları ile birlikte Dolar Endeksinde yükselişler kaydedilirse, Dolar Endeksiyle negatif ayrışması öngörülen Amerikan Vadelilerinde aşağı yönlü hareketler
gözlemlenebilir.
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DJI Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
2011 yılının ikinci yarısında başlayan yükselen trendin alt bandı olan 16,600 seviyesinden dönüş gerçekleştiren Vadeli Dow Jones
Endeksi bir aylık yükselişin ardından bu haftaya geri çekilme hareketi ile başladı. Haftalık bazda bakıldığında 17,450 seviyesi
önemli bir destek olarak karşımıza çıkarken, bu seviyesinin altında ki günlük kapanışlar kanalın devamlılığını tehdit edebilir.
17,450’de geri çekilmelerde ise 17,250 ve 16,950 destekleri öne çıkmakta. Bir önceki tepe olan 17,650 seviyesi ise önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken Yukarı yönlü hareketler gerçekleştiği takdirde 17,800 ve kanalın üst bandı olan 18,400 dirençleri
takip edilebilir.
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S&P500 Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Geçtiğimiz hafta 2,043 seviyesini test eden ve bu seviyeden geri çekilen S&P500 Vadeli Endeksinin ilk önemli desteği 2,032 seviyesinde bulunurken aşağı yönlü hareketlerin devamında Eylül ayında test ettiği en yüksek seviye ve 21 günlük üssel hareketli
ortalamanın geçtiği yer olan 2,014 desteği test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2014 ortalarından itibaren çizdiğimiz yukarı yönlü trendin bulunduğu 2,055 seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkarken bu seviye kırıldığı takdirde 2,090 test edilebilir.
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Nasdaq Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Nasdaq Vadeli Endeksinde 4,250 seviyesi önemli bir direnç konumunda iken 4,200 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde endekste satış fırsatı meydana gelebilir. Bu seviyeden geri çekilmelerde 21 günlük üssel hareketli ortalamanın da bulunduğu 4,120
seviyesi 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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