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Amerikan Vadeli Kontratları Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Amerikan Vadeli kontratları geçtiğimiz haftaya geri çekilmeyle başlarken piyasada volatilite oldukça fazlaydı. Petrol fiyatlarındaki
geri çekilme göze çarparken enerji şirketlerinde de satışlar gözlemlendi. Petrol fiyatlarında hafta ortasında bir toparlanma görülse de genel nosyon petrol fiyatlarının hala bir dip bulamadığı yönünde. Dördüncü çeyrek bilanço sezonunun başlamasıyla
açıklanan karlarda Amerikan hisse senedi piyasasında etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan banka karlarının beklentileri karşılayamaması da vadelilerde satışlara neden oldu. Amerikan hisse senedi piyasasında geri çekilmeleri tetikleyen bir diğer unsur ise Amerika’da açıklanan Perakende Satışlar ve Philadelphia FED İmalat Listesinin beklentileri karşılayamaması oldu.
Petrol piyasasında görülen limitli toparlanmaya rağmen Amerikan verilerinin olumsuz gelmesi endekslerde aşağı yönlü baskı
yarattı. Haftanın son işlem gününde yayınlanan tüketici güveni raporuyla birlikte kayıplarını silmeye başlayan Amerikan vadelileri
haftayı limitli bir geri çekilme ile kapattı.
Geçtiğimiz hafta “korku endeksi – VIX” gerek Yunanistan seçimi, gerek İsviçre Merkez Bankası’nın ani faiz kararıyla %30 artış göstererek 22,50 seviyesini test etti. Petrol piyasasındaki gelişmeler ve bu hafta gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası kararı
ile volatilitenin daha fazla artmasını bekliyoruz.
Grafik 1: Volatilite Endeksi
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Petrol fiyatları geri çekilmesini geçtiğimiz haftada devam ettirdi. Yılbaşından bu yana yaklaşık %20 değer kaybeden petrol piyasasında BRENT petrol $45,16 seviyesini test ederken WTI $44,22’lere kadar geri çekildi. Enerji şirketlerine satış getiren düşüşler
Amerikan vadelilerini de olumsuz etkiledi.
Amerika tarafında stokların artarak küresel arz fazlasını daha da şiddetlendireceği yönündeki spekülasyonlar sürerken kurumlarda petrol piyasası için aşağı yönlü revizelerini gerçekleştirmeye devam etmekteler. Goldman Sachs 2015 yılı için BRENT petrol
fiyatını $83,75’ten $50,40 revize ederken, WTI için $73,75’te 47,15’e revize etti. Hafta içinde açıklama yapan Birleşik Emirlikler
Petrol Bakanı ise OPEC ülkelerinin hiçbir şekilde arz kısıntısına gitmeyeceğini açıkladı ki bu durum petrolde kayıpların devamının
geleceğinin bir sinyali niteliğinde.
Bütün bu gelişmelerle değer kaybının devam ettiği petrolle, enerji şirketlerinde de satışlar arttı. Dow Jones Enerji Endeksi %5’e
yakın değer kaybederken Amerikan Vadelilerinde de buna bağlı olarak %4’e yakın değer kaybı görüldü. Haftanın devamında limitli yükselişler görülse de bu yükselişlerin Amerikan vadelilerine olumlu etkisi görülmedi.
Şirket bazında bakıldığında Exxon Mobil Corp. %3’e yakın değer kaybı yaşarken, Chevron hisseleri %3,5 değer kaybetti. Petrol
firması olan Schlumberger hisselerinin ise değer kaybetmesi beklenirken temettü ödeyeceğini açıklamasıyla %3 prim yaptı.
Grafik 2: Dow Jones Enerji Endeksi
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Avrupa tarafından gelen olumsuz verilerin 22 Ocak’ta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısından teşvik kararı beklentisini artırdı.
Almanya’dan gelen toptan satış fiyat endeksi Aralık ayında %1 daralarak beklentileri karşılayamadı. Almanya’nın yansıra Yunanistan’da tüketici fiyatları beklentilerin (-1,6%) oldukça altında %2,6 geriledi. Avrupa’dan gelen bu olumsuz haberlerle birlikte 22
Ocak’ta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası Toplantısından FED benzeri bir varlık alım programı uygulama kararı beklentisi
arttı. Bu beklentiyle Amerikan Vadelilerinin de desteklendiğini gördük. Ancak, petrol fiyatlarındaki kayıpların sürmesiyle ABD
Vadelilerindeki yukarı yönlü hareket yerini aşağı yönlü baskıya bıraktı ve seans başındaki kazançlarını silerek eksiye döndü.
Amerikan Vadelileri Perakende Satışlarla birlikte satış yedi.
Amerika’da Perakende Satışlar Aralık ayında %0,9 (2014 Ocak’tan beri en düşük seviye) daraldı. Kasım ayında %0,7 artış gösteren verinin Aralık ayı beklentisi %0,1 daralması yönünde idi. Tatil sezonuna rağmen özellikle elektronik, otomotiv ve tekstil satışlarının yarıya inmesi en son açıklanan Tarım Dışı İstihdam raporunda ücret artışlarının beklentileri karşılayamamasına bağlanabilir. Beklentilerden ve geçtiğimiz aydan kötü gelen tüketim verisi Perakende sektöründeki şirketlere satış getirirken S&P500
Perakende Endeksi %.... geri çekildi. Dow Jones ve S&P500 Vadeli Endeksleri verinin ardından %0,6 değer kaybetti.
Hisse senedi piyasası açısından önemli bir diğer veri olan New York İmalat Endeksi Ocak ayında 9,95 gerçekleşerek beklentilerin
ve bir önceki ayın üstünde açıklandı. Olumlu gelen veri ile birlikte Amerikan hisse senedi piyasasının güne alıcılı başlamasına
neden olurken Philadelphia FED İmalat Listesinin 19,9 beklentiye karşılık büyük bir düşüşle 6,3 açıklanması Amerikan imalat
sektörüne dair iyimserliği sorgulattı ve vadelilerde aşağı yönlü baskıya neden oldu.
Amerika tarafında açıklanan Bej Kitap raporunda bölgelerin çoğunluğunda ekonomik aktivitelerin ılımlı bir şekilde artış gösterdiğinin belirtilmesi vadelilerde yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Kansas ve Dallas dışındaki bölgelerin ılımlı bir şekilde toparlandığını belirten rapor, Kansas’taki yavaş büyümenin önümüzdeki aylarda düzeleceğini ortaya koyarken Dallas bölgesindeki
yavaşlığı ise düşük petrol fiyatlarından kaynaklı işçi çıkarımlarına ve yatırımların azalmasına bağladı. Ancak, genel anlamda bir
toparlanmaya işaret eden rapor Amerikan ekonomisine dair iyimserliği artırarak Amerikan hisse senedi piyasasını destekledi.
Haftanın son işlem gününde açıklanan Amerikan TÜFE rakamları vadelilerde satışları hızlandırdı.
Aylık bazda çekirdek TÜFE rakamı %0,1 artış beklentisine karşın değişim göstermezken yıllık bazda %1,6 artarak beklentileri karşılayamadı. Aralık ayında gelirler kaleminde ise aylık bazda %0,2 artış açıklanırken piyasa beklentisinin altında kaldı. TÜFE ise
aylık bazda %0,4 daraldı. Endüstriyel üretim aylık bazda %0,1 daralırken kapasite kullanım oranı da %80’den %79,7’ye geriledi.
Amerikan tüketici güveni son 8 yılın zirvesinde.
Michigan Üniversitesi’nin yayınladığı rapora göre Amerika’da tüketici güveni arttı. Aralık ayında 93,6 olarak açıklanan veri için
Ocak ayı beklentisi 94,1’di Tüketici güveni 98,2 ile beklentilerin ve bir önceki ayın üzerinde gerçekleşti. Michigan Tüketici Güveni
beklentisi de 91,6 ile beklentileri ve bir önceki ayı aşarken tüketici güveni ön endeksi ise 108,3 olarak gerçekleşti. Haftanın son
işlem gününde olumsuz gelen veriler ve şirket bilançolarıyla kayıplarını genişleten Amerikan Vadelileri iyi gelen tüketici güveni ile
günün kayıplarını silerken günü artıda kapadı.

Amerika’da dördüncü çeyrek bilanço sezonu olumlu başladı. Ancak, banka bilançoları hayal kırıklığı yaşattı.
Amerika dördünce çeyrek bilanço sezonu Alcoa ile başladı. Dünyanın en iyi üçüncü alüminyum üreticisi olan şirketin dördüncü çeyrek hisse başına karı, artan fiyatlar ve havacılık sektörü talebiyle birlikte piyasa beklentisi ($0,267) ve üçüncü çeyrekten
($0,310) daha yüksek olarak $0,33 gerçekleşti. Çarşamba günü açıklanan JP Morgan Chase bilançosu hisse başına $1,91 kar
açıklayarak beklentilerin ($1,31) üzerine çıkmasına rağmen bankanın net karı üçüncü çeyreğe göre yaklaşık %20 düşerek 4,93
milyar dolar açıklandı. Bu düşüşün en büyük sebebi ise tazminat ödemelerinde görülen artış Wells Fargo ise dördüncü çeyrek hisse başına karını beklentilere paralel olarak $1,02 açıkladı. Perşembe günü açıklanan Bank of America bilançosu beklentileri karşılayamadı. CitiGroup ise hisse başına karını bir önceki çeyrek ve geçen senenin aynı dönemine göre düşürerek
$0,6 gerçekleştirirken geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 3,5 milyar dolarlık yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından
350 milyon dolar kar elde etti. 2013 son çeyreğinde ise 2,46 milyar dolar kar elde etmişti. Şirketin gelirleri ise 17,81 milyar
dolar ile 2013 dördüncü çeyreğe göre yatay bir görünüm sergiledi. Haftanın son işlem gününde açıklanan Goldman Sachs
bilançosu geçen yılın aynı döneminin altında kaldı. Hisse başına kar rakamını $4,38 dolar olarak açıklayan şirketin dördüncü
çeyrek geliri 7,69 milyar dolar. Net kar rakamı ise 2,17 milyar dolar ile 2013 dördüncü çeyrek rakamının (2,038 milyar dolar)
altında kaldı.
Haftalık Takvim:

Amerika’da Bilanço Açıklayacak Olan Şirketler

Sonuç olarak;
Bu hafta Amerikan Endekslerinde volatilite oldukça fazlaydı. Petrol piyasasının kayıplarını genişletmesinin yanı sıra dördüncü çeyrek
bilanço sezonunun açılması volatilitenin artmasında en büyük etkenler olarak görülürken uzun vadede bakıldığında jeopolitik endişeler ve FED tarafında beklenen faiz artırımı sebebiyle Amerikan endekslerinde daha sert hareketler görmek mümkün olacaktır. Bu
hafta ise Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı kararı volatiliteye neden olacak. Bunun yanı sıra olumsuz açıklanan TÜFE
rakamları her ne kadar hisse senedi piyasasında geri çekilmelere yol açsa da ilerleyen dönemde FED’in faiz artışını erteleyeceği spekülasyonlarını gündeme getirerek yükselişlere neden olabilir.
Bu hafta veri açısından Amerikan hisse senedi piyasalarını etkileyecek bir veri bulunmazken 22 Ocak’ta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası kararının Amerikan vadelilerinde sert hareketler yaratacağını öngörüyoruz. Avrupa Merkez Bankası toplantı kararı beklentisi niceliksel genişlemeye başlaması yönünde iken beklenti gerçekleştiği takdirde vadelilerde alımları güçlendirebilir. Bu hafta
bilanço açıklayacak olan şirketlerin de kar rakamları fiyatlamalarda etkili olacaktır. Ancak, petrol piyasasındaki aşağı yönlü görünüm Vadelilerde ki yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Bugün ise Martin Luther King tatilinden dolayı Amerikan hisse senedi piyasası kapalı olacak.

Dow Jones Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta Dow Jones Vadeli Endeksinde yükselen trendin alt bandı olan 17,000 seviyesinin aşağı yönlü kırışması halinde
16,450 ve bir önceki dip olan 15,800 dirençleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 17,800 seviyesinin üzerindeki
günlük kapanışlarda yükselen trendin üst bandı olan 18,300, devamında ise 18,800 direnci takip edilebilir.
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S&P500 Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli Endeksinde yukarı yönlü trendin alt bandı olan 1,994 seviyesinin altında günlük kapanışlar gerçekleştiği takdirde 1,952,1879 ve 1,814 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,058 seviyesinin kırılması halinde 2,110 direnci test edilebilir.
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Nasdaq Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta Nasdaq Vadeli Endeksinde 27 Kasım 2014 tarihinde başlayan aşağı yönlü trendin alt bandı olan 4,042 seviyesi
önemli direnç konumunda. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde ise 3,935 ve 3,870 destekleri takip edilebilir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise alçalan trendin üst bandı olan 4,300 direnci öne çıkarken bu seviyenin kırılması halinde 4,480 seviyesi
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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