DAX Endeksi Rekor Denemelerine Ara Verdi

Günün en önemli gündemini oluşturan ABD-Çin ilk aşama anlaşmasının imzalanması ile ABD’de
borsalar rekor seviyelere varan oranda yükseliş gerçekleştirirken, DAX endeksi 13.560
noktasından yaşadığı düşüşle günü yüzde 0,18 kayıpla 13.432 seviyesinde bitirdi. Ancak ABD
Başkanı Trump’ın ikinci aşama anlaşmasına kadar Çin’e uyguladığı gümrük tarifelerini koruyacağını
açıklamasının endekslerdeki yükselişi zayıﬂatıcı etkisi yakından hissedilmeye devam ediliyor.
İngiltere FTSE 100 endeksinde yüzde 0,3 oranında artış yaşanırken, CAC 40 endeksi yüzde 0,14
eksi ile günü 6.032 seviyesinden kapadı. Euro Bölgesi endekslerinin genelinde karışık bir seyir
izlenirken, DAX endeksinde ise 10 sektörün 5’i günü satıcılı bölgede bitirdi. Endeks içerisinde
tercihli tüketim malları yüzde 0,83 eksi ile en zayıf sektör olarak yer aldı. Diğer taraftan altyapı
sektörü yüzde 1,37 artışla endeksin genelinde değer kayıplarının sınırlanmasına yol açtı. Şirket
bazında bakacak olursak, Deutsche Bank yüzde 2,4 oranında değer kaybederken, Daimler yüzde
2,5 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
Almanya ekonomisi 2019’da yıllık bazda yüzde 0,6 oranında büyüme gerçekleştirdi. Küresel bazda
devam eden ticaret savaşları ve Brexit kaosu ile Almanya’nın ekonomik büyümesi bir miktar
zayıﬂadı. Almanya Ekonomi Bakanı ise 2020 yılına pozitif bir başlangıç yaptıklarını ancak Almanya
sanayi sektörünün hala bir miktar zayıﬂık içerdiğini dile getirdi. Siparişlerde meydana gelen artışla
sanayi sektörünün yukarı yönlü ivmelenmesini umduğunu açıklayan Bakan, harcanabilir gelirin
yükseldiğini söylemlerine ekledi. Almanya ekonomisinin dördüncü çeyrekte bir miktar iyileşme
belirtisi göstermesinin yıl genelinde yaşanan daralmanın önüne geçemediği görülüyor. Ayrıca
Almanya’da federal hükümetin 2019 yılı bütçesinin 13 milyar 500 milyon euro ile rekor oranda
fazla vermesinin ardından vergi indirimi ve yatırımların artırılması gibi konularda tartışmalara
neden oldu. Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde’nin ECB toplantısına başkanlık ettiği ilk
toplantıya ait ECB toplantı tutanakları takip edilecek.
Tüm bu bilgiler ışığında DAX endeksinin 13.330 desteği üzerindeki görünümünü korumasıyla geri
çekilmelerin sınırlı kaldığını görebiliriz. Bu bağlamda ara destek noktası olarak 13250 seviyesini
takip ediyoruz. Ancak küresel borsalardaki alım potansiyelinin DAX endeksinde de yükseliş
potansiyelini tetiklemesi ile 13.500 direnci ile alım potansiyelinin rekor seviyelere dek ulaştığını
görebiliriz. Bu seviye üzeri kapanışlar ise bizi endeksin rekor seviyesi olan 13.600 seviyesi üzerine
taşıyabilir.
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