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DJI, S&P500 VE Nasdaq Vadeliler Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Geçtiğimiz haftaya petrolde meydana gelen kayıplarla birlikte geri çekilmeyle başlayan Amerikan kontratları, Çarşamba günü
yapılan FED Toplantısının ardından ralli yaptı. Toplantıda kullanılan dilde “kayda değer zaman” ifadesinin yeniden kullanılması ile
Dow Jones Vadeli Kontratı %3 değer kazanarak haftayı 17,761 seviyesinden kapatırken S&P500 Vadeli Endeksi haftayı %4 artışla
2,067 seviyesinden kapattı. Nasdaq Vadeli Endeksi ise %2 artışla 4,282 puandan kapattı. Salı günü Volatilite Endeksi 1 son iki ayın
en yükseğine ulaşırken hafta devamında %30 kaybederek 16,49 seviyesine geriledi.
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Amerikan Vadelileri petrol fiyatlarındaki ekstra düşüşle kayıplarını genişletti.
Kayıpların devam ettiği petrolde Amerikan petrol üreticilerinin üretimi artıracağı spekülasyonu ile Salı günü ciddi geri çekilmeler
gözlemlendi. BRENT petrol $58,20 seviyesini test ederken New York Ham Petrolü WTI, $53,62 seviyesine kadar geri çekildi. Düşük petrol fiyatları küresel büyümeyi tehdit ederek yatırımcıları riskli varlıklardan kaçınmaya iterken, diğer yandan enerji şirketlerinin karlarını da olumsuz etkileyerek Amerikan vadelilerinde satışları desteklemekte. Dünyanın satış geliri açısında en büyük
beşinci şirketi olan Exxon Mobil Corp. petrol fiyatları konusunda yaptığı açıklamada, fiyatların $42’a kadar düşmesi halinde bile
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kar edebileceğini belirtse de yatırımcılarda tedirginlik devam etmekte. Amerikan endekslerinde özellikle satışa maruz kalan enerji
payları mevcut durumda olması gereken fiyatların altında işlem görüyor. Kurumların, petrol fiyatları için yaptıkları aşağı yönlü revizelerin devam etmesi, petrolün hala bir dip arayışında olduğunun sinyalini veriyor. Piyasada önümüzdeki dönemlerde - ki bu
2015 yılının ortaları olabilir – petrolün dip bulduğu sinyalinin alınmasıyla, değerinin oldukça altında işlem gören enerji payları yatırımcılar için alım fırsatı haline gelerek Amerikan endekslerinde yeni bir ralliyi başlatabilir. Ancak, hâlihazırda ayı piyasasında bulunan petrol düşüşlerine devam ettiği sürece Amerikan vadelilerinde sert yükselişler görmek zor görünüyor. Petroldeki kayıplarla
birlikte haftanın ilk iki işlem gününde Dow Jones Vadeli Endeksi %2 değer kaybederek 17,039 seviyesini test ederken, S&P500
Vadeli Endeksi %3 geri çekildi ve 1,968 seviyesi görüldü. Nasdaq Vadeli ise %4 değer kaybı yaşayarak 4,084 seviyesini test etti.
Çarşamba günü kayıplarını silmeye başlayan petrolün ardından enerji paylarında da yükselişler görüldü. Exxon Mobil Corp. gün
içinde yaklaşık %2 değer kazanırken, Chervron Corp. %3,60 kazandı. Dow Jones Enerji Endeksi ise %4,64 kazanç kaydetti. FED
Toplantısının ardından ise enerji şirketleri kazançlarını genişletti. 17 Aralık’tan itibaren %10,54 kazanan Chevron Corp.’un ardından Exxon Mobil Corp. Kazancını %7 artırdı. Bununla birlikte Dow Jones Enerji Endeksi ise %9,73 kazanç sağladı.
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FED Toplantı sonucunda “kayda değer zaman” ifadesinin tekrar kullanılması Amerikan hisse senedi piyasasını canlandırdı.
17 Aralık’ta yapılan yılın son FOMC Toplantısında 17 FED Üyesinden 15’i faiz artırımının 2015 yılında gerçekleşeceğini öngördü.
Dallas FED Başkanı Richard Fisher, FED’in planladığından daha önce faiz artırımına ihtiyaç duyabileceğini belirtirken, faiz artırımının 2016 yılında gerçekleşeceğini düşünen iki üyeden Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota FED’in hedeften uzaklaşan enflasyonu yeterince önemsemediğini, Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser ise FED’in faiz artırım zamanı konusunda
zaman vermemesi gerektiğini savundu. 2015 senesi için %2,6 ile %3 arasında büyüme öngören FED, %5,2 olan tam istihdam
oranının da 2015 yılında gerçekleşeceğini belirtti. Enflasyon oranını aşağı yönlü revize eden komite, 2015 senesi için %1 ile %1,6,
2016 senesi için ise %1,7 ile %2,0 olarak belirledi. FED Yetkilileri enflasyonda enerji fiyatlarından kaynaklı aşağı yönlü hareketin
kısa vadede sert olacağını belirtse de uzun vadede enflasyon beklentilerinin çapalanmış olduğunu vurguladı.
Piyasaların en çok merak ettiği konu olan “kayda değer zaman” ifadesinin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda FED Başkanı Janet
Yellen, FED faiz artırımı konusunda “sabırlı” olacak diye belirtirken diğer yandan önceki toplantılarda ki söylemlerine bağlı kalarak
kısa vadeli faizler “kayda değer bir süre” daha 0% – 0,25% bandında kalacak dedi. Yellen, komitenin en az iki toplantıda daha faiz
artırmama ihtimalinden bahsederken değerlendirmenin verilere bağlı olacağını açıkladı. Açıklamaların içerisinde kayda değer
zaman ifadesinin barınması ve en az iki toplantıda daha faiz artırılmayacağının sinyalinin verilmesi ile Amerikan Vadeli Kontratlarında Aralık ayı kayıplarının yarısı silindi. İki toplantı sonrasında faiz artırımı gelmesi ihtimali ile limitli geri çekilmeler görülse de
toplantının vadeliler üzerindeki genel etkisi olumlu oldu. Amerikan Vadelileri günü %2 yükselişle kapatırken Perşembe ve Cuma
günü de yükselişe devam ettiler.
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Perşembe günü petrol fiyatlarında gördüğümüz geri çekilmeye rağmen Amerikan Vadelilerinde görülen sert yükselişler petrol ve vadeli
kontratların ayrıştığının bir işareti oldu.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü BRENT petrol %1 geri çekilerek $58,85’i test ederken, WTI petrolü %4 değer kaybetti ve $54,06’ı
gördü. Bu geri çekilmenin normal şartlarda Amerikan Vadelilerinde aşağı yönlü baskı oluşturması beklense de 17 Aralık’ta yapılan
FED Toplantısı sonucunda faizlerin bir süre daha artırılmayacağının sinyalinin alınması petrolün Amerikan kontratlarında ki aşağı
yönlü etkisini baskılayarak vadelilerde günlük bazda %2 yükselişe neden oldu.

Haftanın Ekonomik Takvimi:

Sonuç olarak;
Geçtiğimiz hafta FED Toplantısında kayda değer zaman ifadesinin yeniden kullanılması Amerikan vadelilerinde ralliye sebep olurken, 19
Aralık Amerikan kontratları için vade sonuydu. Yeni vade ise Mart’ta sona erecek. Bu hafta yılbaşı tatili nedeni ile Amerikan piyasaları
24’ü öğleden sonradan itibaren tatil. Bu nedenle Amerikan kontratlarında volatilite sınırlı olacaktır. Amerikan Vadelilerinde bu hafta ki
görünüme baktığımızda Salı günü açıklanmasını beklediğimiz Amerikan büyümesi oldukça etkili olacak. Ekim ayında %3,9 büyüyen
Amerikan ekonomisinin Kasım ayında %4,2 büyümesi beklenmekte. Bu beklentinin gerçek olması halinde kontratların ralli yapması beklenebilir. Diğer yandan yılbaşı sezonunun gelmesi ile birlikte artması beklenen tüketici harcamaları perakende sektörünü rahatlatabilir.
Bununla birlikte, kontratlarda yukarı yönlü hareketler hem bu hafta hem de yeni yılın ilk haftasında hız kazanabilir.
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DJI Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Dow Jones Vadeli Endeksinde bu hafta daha önceki tepe noktası olan 17,980 önemli bir direnç konumunda iken bu seviyenin
yukarı yönlü kırılması halinde sırasıyla 18,150, 18,400 ve 18,650 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 17,575
desteğinin altında 17,280 ve daha önceki dip noktası olan 17,050 desteği takip edilebilir.
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S&P500 Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli Endeksinde daha önceki tepe noktası olan 2,079 seviyesinin aşılması halinde 2,110 ve 2,180 dirençleri
izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,025 desteğinin kırılması halinde 2,014 ve 1,979 destekleri takip edilebilir.

Kaynak: Matriks
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Nasdaq Vadeli Haftalık Teknik Görünüm
Nasdaq Vadeli Endeksinde bu hafta 4,280 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde daha önceki tepe olan 4,348 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde ise 4,400 ve 4,490 dirençleri test edilebilir. 4,280 seviyesinin aşağı yönlü kırılması
halinde ise sırasıyla 4,230, 4,190 ve 4,095 destekleri öne çıkabilir.
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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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