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Amerikan Vadeli Kontratları Temel/Teknik Görünüm
17 Aralık’ta yapılan FED toplantısının ardından yükselişe geçen Amerikan hisse senedi piyasası geçtiğimiz hafta FED Toplantı
sonucunun etkilerini barındırmaya devam etti. Üç günlük yükselişine devam eden Amerikan Vadeli Kontratları haftayı Aralık ayı
kayıplarını silerek kapattı. Geçtiğimiz hafta beklentilerden iyi gelen Amerikan büyümesi piyasalarda şok etkisi yaratarak vadelilerde yukarı yönlü hareketleri destekleyen bir diğer neden oldu. Petrol fiyatlarında ki sıkışmaya rağmen enerji paylarının ciddi düşüşler görülmemesi de Amerikan büyümesinin yatırımcılarda yarattığı iyimserliğe bağlanabilir. Noel tatilinden dolayı Çarşamba
günü 13:00’da kapanan Amerikan hisse senedi piyasası Cuma günü açıldı. Dow Jones Vadeli kontratı haftayı %1,4 artışla 18,012
seviyesinden kapatırken, S&P500 Vadeli kontratı %0,8 artışla 2,084 seviyesinden kapattı. Nasdaq Vadeli ise %0,6 artış göstererek haftayı 4,310 seviyesinden sonlandırdı. Volatilite Endeksine baktığımızda ise Amerikan hisse senedi piyasasında volatilitenin
azaldığı görülmekte. 16 Aralık’ta yaklaşık 24 puanı gören endeks %40 değer kaybederek 14,50 seviyesinde ve yatırımcıları rahatlatıyor.
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.

Amerika büyüme raporu geçtiğimiz hafta piyasalara yön verdi.
17 Aralık FED Para Politikası Toplantısı sonucunda FED’in faiz artırımı konusunda sabırlı davranacağının açıklanması ile birlikte kayıplarını silmeye başlayan Amerikan vadeli kontratları geçtiğimiz haftaya da yükselişle başladı. Haftanın en önemli verisi
olan Amerikan büyümesinin açıklanmasının ardından vadelilerde ralli devam etti. Geçtiğimiz ay %3,9 büyüyen Amerika için
Kasım ayı piyasa beklentisi %4,3 civarındaydı. Kasım ayında %5 gerçekleşen rakam yatırımcıların Amerikan ekonomisine olan
güvenini artırdı ve vadelilerde sert yükselişler görüldü.
Amerika 2014’ün üçüncü çeyreğinde son on bir yılın en iyi performansını gösterdi. Petrol fiyatlarında ki düşüşün kurumsal
ve tüketici harcamalarını tetiklediği üçüncü çeyrekte büyüme rakamının da beklentileri aştığını gördük. İyi gelen büyüme
verisi ile birlikte Amerikan ekonomisine güvenin tazelenmesi hisse senedi piyasasına değer kazandırdı. Diğer yandan açıklanan istihdam verileri Amerikan iş gücü piyasasına dair karışık bir görünüm çizse de, iş gücü piyasası raporunda Amerika’da iş
gücü talebinin artmaya devam etmekte olduğunun belirtilmesi verilerdeki zayıflığa rağmen olumlu bir portre çizdi. Nitekim
Amerika 2014 yılında 2,65 milyon ile son on beş yılın en iyi istihdam rakamını sağlarken işsizlik oranını son altı yılın en düşüğüne çekmeyi başardı.
Hisse senedi piyasası performansına en çok etki eden tüketici güveni gücünü korumakta.
Michigan Üniversitesinin periyodik olarak açıkladığı tüketici güveni verisi Aralık ayında 93,6 olarak açıklandı. Kasım ayında
93,8 ile son yedi yılın en yükseğine ulaşan veri, Aralık ayında da gücünü korumaya devam etti. İş gücü piyasasında ve maaşlardaki düzelmeyle birlikte tüketici güveni 2007 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesinde. Güvenin artması hisse senedi
piyasasına da olumlu yansımakta. Amerikan ekonomisinin toparlanma sinyalleri vermesi yatırımcıları daha riskli varlıklar olarak görülen ve güvensiz dönemlerde kaçışların görüldüğü hisse senedi piyasasına yöneltmekte.
Haftalık Ekonomik Takvim

Sonuç olarak;
Bu hafta veri akışı yönünden sakin olacak. Salı günü açıklanacak olan Tüketici Şartlarının hisse senedi piyasasının gidişatına yönelik sinyaller vermesi bekleniyor. Kasım ayında 88,7 olarak açıklanan verinin Aralık ayında artış göstermesi bekleniyor. Zaten iş gücü
piyasasında ve harcamalardaki toparlanma sinyalleri olumlu beklentiyi desteklemekte. Beklentiler dâhilinde gelmesi halinde Amerikan vadeli kontratları yeni rekor seviyeler deneyebilir. Amerikan Vadelilerinin 5 Aralık’ta geldiği en yüksek seviyeden sonra kar satışlarının gelmesi ve 17 Aralık FED Toplantısı ile birlikte yeniden yükselişe geçmesi yatırımcıları bir diğer kar satışı için bir süre daha
beklemeye itebilir. Diğer yandan Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında harcamalarda artış gerçekleşmesi beklenebilir. Perakende
satışların artması beklentisi endekslere dâhil olan perakende şirket paylarının rallisine neden olabilir. Kısacası, Amerikan Vadeli
Kontratları 2015’i tüketici iyimserliği ve Noel’de harcamaların artması beklentisi ile yeni rekor seviyelerde karşılayabilir.

Dow Jones Vadeli Endeksi Teknik Görünüm
Bu hafta Dow Jones vadeli kontratında 18,000 seviyesinin üzerinde kalındığı takdirde yükselen trendin üst bandı olan 18,274
seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 18,400 ve 19,250 dirençleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde
ise 17,577 desteğinin altında 17,150 seviyesi öne çıkarken bu seviyenin kırılması halinde 16,600 desteği test edilebilir.

Kaynak: Matriks

S&P500 Vadeli Endeksi Teknik Görünüm
Bu hafta S&P500 Vadeli kontratında 2,100 seviyesi önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde
sırasıyla 2,133, 2,235 ve 2,400 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,014 desteği aşağı yönlü kırıldığı takdirde 1,979 ve 1,910 destekleri takip edilebilir.

Kaynak: Matriks

Dow Jones Vadeli Endeksi Teknik Görünüm
Bu hafta Nasdaq Vadeli kontratında daha önceki tepe noktası olan 4,350 seviyesinin aşılması halinde 4,412 ve 4,500 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4,166 seviyesinin kırılması halinde 4,071 ve 3,915 destekleri test edilebilir.

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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