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Amerikan Vadeli Kontratları Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Haftanın ilk işlem gününde Amerikan piyasaları kapalıyken, vadeliler haftanın ikinci işlem gününü geri çekilme ile açtı. Beklentileri karşılayamayan şirket bilançolarının yanı sıra petrol piyasasında hâkim olan satışlar enerji paylarına satış getirdi ve Amerikan
vadelilerinde sert düşüşler gözlemlendi. Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen ucuz likidite haberi ile haftayı yükselişle tamamlayan Amerikan Vadeli kontratları, yeni haftaya Yunanistan seçiminin ardından satışla başladı. Korku endeksi (VIX) ise 16,40 seviyesinde. Ancak, bu hafta FED Toplantısı ve Amerikan büyümesini göz önüne alacak olursak volatilitenin artması beklenebilir.
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Kaynak: Bloomberg

IMF geçtiğimiz hafta güncellediği küresel ekonomik görünüm raporunda küresel büyümeyi 0,3 puan aşağı revize etti.
2015 yılı için %3,5 büyüme ön gören IMF 2016 yılı için ise %3,7 büyüme tahmininde bulundu. IMF raporuna göre, düşük petrol
fiyatları her ne kadar küresel büyümenin destekçisi olsa da aşağı yönlü bu revizede Çin, Rusya, Japonya ve Euro Bölgesi’nin payı
oldukça büyük bu ülkelerin yanı sıra petrol üreticisi olan ülkelerde de düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle ekonomik faaliyetlerinde zayıflık söz konusu. Gelişmiş ülkeler arasında büyüme beklentisinin artırıldığı tek ülke ise Amerika Birleşik Devletleri.
IMF’nin 2014 yılındaki aşağı yönlü revizesinde Amerikan Vadelileri sert satış yemişti. Ancak, mevcut duruma bakıldığında özellikle
Avrupa Bölgesinden beklenen niceliksel genişleme adımı hisse senedi piyasasında alımları güçlendirdi.

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.

22 Ocak’ta yapılan Avrupa Merkez Bankası toplantısında Draghi aylık 60 milyar Euro’luk tahvil alım programı açıklarken bu programın 2016 Eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti. Bu açıklama piyasalar için ucuz likidite anlamına gelirken hisse senedi
piyasalarında canlanmalar görüldü. Amerikan vadeli kontratları kararın ardından yükseliş kaydetti.
Volatilitenin arttığı petrol piyasasıyla enerji paylarında da hareketlilik oldukça fazlaydı. Haftaya geri çekilmeyle başlayan petrol
piyasası geri çekilmenin ardından toparlanma yaşarken Avrupa Merkez Bankası kararıyla Dolar’da gördüğümüz yükseliş BRENT
ve WTI petrollerinde aşağı yönlü baskıya neden oldu. Haftayı geri çekilme ile tamamlayan petrol piyasasının vadelilerde ki AMB
kararından kaynaklanan sert yükselişi sınırladığını gördük..
Grafik 2: Dow Jones Enerji Endeksi
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Grafik 3: Exxon Mobil Corp.
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Grafik 4: Chevron Corp.
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Amerikan Şirket Bilançoları
Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerikan şirket bilançolarından Morgan Stanley 2014 dördüncü çeyrek hisse başına karını 39 cent
olarak açıklayarak beklentilerin ve bir önceki yılın aynı döneminin (50 cent) altında gerçekleşti. net kar rakamı 1,04 milyar dolar
ile beklentilerin ve 2013 dördüncü çeyreğinin üzerinde gerçekleşirken şirketin gelirlerinde 2013 dördüncü çeyreğe göre değişim gözlenmedi.
Amerika’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Delta Airlines 2014 dördüncü çeyreğinde hisse başına karını 78 cent
açıklayarak beklentileri ve 2013 dördüncü çeyreği aştı. Düşük seyreden petrol fiyatlarından dolayı 1,7 milyar dolar fayda sağlayacağını açıklayan şirketin payları %7,3 primlendi.
Dünyanın en büyük sağlık ürünleri üreticisi olan Johnson & Johnson dördüncü çeyrek net karı piyasa beklentisini karşılayamadı. Şirketin net karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine (3,52 milyar dolar) göre azalarak 2,52 milyar dolar olarak açıklandı. Hisse
başına karını 89 cent açıklayan şirket, gelirlerini %0,6 artırarak 18,3 milyar dolar olarak açıkladı.
Teknoloji hisselerinden Netflix Inc. piyasa beklentisinden bilançosuyla %17 ralli yaparken International Business Machines
Corp. (IBM) kötü gelen bilançosunun ardından %32,1 değer kaybetti. Amerika’nın en büyük wireless şirketi olan Verizon Communications Inc bilançosu piyasada hayal kırıklığı yaratırken hisseleri %2,1 değer kaybetti. American Express Co şirketinden
gelen işçi çıkarımı haberinin ardından ise AmEx hisseleri yaklaşık %4,5 geri çekildi.
Geçtiğimiz döneme göre karşılaştıracak olursak olumsuz gelen şirket bilançoları her ne kadar Amerikan hisse senetlerinde
aşağı yönlü etki yaratsa da Avrupa Merkez Bankası’nın niceliksel genişleme hakkındaki açıklamaları bu aşağı yönlü etkiyi sınırlayarak Amerikan hisse senedi piyasasını yukarı taşıdı.
Haftalık Takvim:

Bu hafta açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri tüketim verisi olması açısından hisse senedi piyasaları için önemli olması beklenirken, Amerikan ekonomisine dair iyimserliği temsil eden Tüketici Şartları ve Michigan Hassasiyeti verilerinin de Amerikan vadelileri
üzerinde ciddi hareketlilik yaratmasını bekliyoruz. Cuma günü açıklanacak olan Amerikan büyümesi ise haftanın en önemli verisi
konumunda. Bir önceki ay %5 olarak açıklanan büyüme piyasada şok etkisi yaratmıştı. Bu ayki beklenti ise %3,3 büyümesi yönünde.
Dayanıklı Mal Siparişleri ise geçtiğimiz ay yaşadığı daralmaya karşılık %0,5 artması bekleniyor. Hisse senedi piyasası açısından asıl
önemli tüketici güveni verileri içinse beklentiler oldukça olumlu. Beklentiler dâhilinde gelen veriler Amerikan Vadelilerinde yukarı yönlü
hareketlere neden olabilir. Ancak, bu hareketlerin devamlılığı için tabii ki petrol piyasasının da desteği şart olacaktır.

Amerikan Vadelileri açısından bir diğer önemli olay ise Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı olacaktır. FED’in daha önceki toplantı tutanaklarında belirttiği üzere Nisan ayından önce bir faiz artırımı gerçekleştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken bizim kurum olarak beklentimiz enflasyonda daha fazla aşağı yönlü risk gözlemlenmediği takdirde Haziran ayında bir faiz artırımının gelmesi yönünde. Tabii ki açıklamaların detayları Amerikan hisse senedi piyasasının yönünü etkileyecektir. Ancak, en azından
Nisan ayına kadar bir faiz artırımının gelmeyeceği algısıyla hisse senedi piyasalarında yükseliş gözlemlenebilir.
Amerika’da Bilanço Açıklayacak Olan Şirketler

Bu hafta açıklanacak olan bilançolarda teknoloji hisseleri yoğunlukta. Amazon, Facebook, Yahoo gibi teknoloji şirketlerin karları
beklenirken, piyasa beklentileri 2013 dördüncü çeyreğinin oldukça üzerinde. Beklentiler dâhilinde gelmesi halinde öncelikle Nasdaq
olmak üzere bu hafta endekslerde yukarı yönlü hareketler desteklenebilir. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte sert hareketler
görülen enerji ve ulaşım endeksleri de vadelilerin yönü açısından önemli iken bu hafta Salı günü açıklanacak olan American Airlines
şirketinin bilançosu da takip edilmesi gerekenler arasında ve piyasa beklentisi bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça yüksek.
Amerika’nın en önemli petrol şirketlerinden Chevron Corp’un bilançosu ise Cuma günü açıklanacak

Dow Jones Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta Dow Jones Vadeli Endeksi günlük grafikte oluşan üçgenin üst bandı olan 17,790 seviyesinin kırılması halinde üçgen
hedefi 18,120 seviyesi. 18,120 direncinin kırılması halinde ise 18,340 seviyesi test edilebilir. Üçgenin alt bandı olan 17,150
seviyesinin kırılması halinde ise üçgen hedefleri sırası ile 17,055 ve 16,700 seviyelerinde bulunmakta
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S&P500 Vadeli Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli Endeksinde oluşan üçgen formasyonunun üst bandı olan 2,061 direncinin kırılması halinde 2,094
test edilebilir. Bu seviyesinin ötesinde ise 2,170 ve 2,300 dirençleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,018 seviyesinin altında günlük kapanışlarda üçgenin alt bandı olan 1,970 seviyesine sarkmalar gözlemlenebilir. Bu seviyenin aşılması
halinde ise üçgen hedefleri 1,960 ve 1,927 seviyelerinde bulunmakta.
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Nasdaq Vadeli Teknik Görünüm
27 Kasım 2014 tarihinden itibaren hafif aşağı yönlü trendde hareket eden Nasdaq Vadeli Endeksi bu hafta kanalın üst bandı
olan 4,300 seviyesini kırması halinde 4,487 ve 4,763 dirençleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4,155 seviyesinin
aşılması halinde kanalın alt bandı olan 4,035 desteği test edilebilir. Bu seviyenin altında ise 3,950 desteği öne çıkabilir.
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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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