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Enflasyon Dalgası Amerika’ya Ulaşıyor
Yeni haftaya başlarken globalde borsalarda bir kâr satışı havası
hakimdi. Sabah Asya'da öğlen Avrupa'da akşam ABD'de
endekslerde satışlar vardı. Gerçi düşüşler Hindistan'ın % 3ü
hariç ufak sayılırdı ama rekorlarını sürekli yukarı taşıyan ABD
ve Avrupa Endeksleri için mola mı diye sordurabilir.
Bu sabah itibariyle S&P500 % 0.9, Almanya Dax % 0.6 ve
Fransa CAC40 % 0.4 yükselse yeni rekor kırabilecek
mesafedeler. Ve bu çok zor değil!
Bugünün dünyadaki gündemi ABD'de gelecek TÜFE verisi.
Aralık'ta % 0.4, Ocak'ta % 0.3 ve Şubat'ta % 0.4 artan TÜFE'nin
Mart'ta da % 0.5 artması bekleniyor. Aslında beklenti % 0.4
seviyesindeydi ancak ÜFE’den sonra biraz yukarı çekildi. Fakat
sanki daha fazla artacak. Çünkü ÜFE Mart'ta coştu. Yıllıkta %
3.8 beklenirken % 4.2 geldi. Türkiye gibi yıllık ÜFE, TÜFE'nin iki
katı haline gelecekse ayrı ama TÜFE'ye geçişkenlik artabilir.
Beklenti yıllık TÜFE'nin % 2.5 olması yönünde. Fakat
aktardığımız gibi yukarı risk var. Böylece FED'in %2 sınırı ilk kez
geçilecek ve belki yıllar boyunca altına inmeyecek. Nasıl yani
diyorsanız FED’in kendisinin 3 yıl boyunca %2 üstünde
kalacağını tahmin ettiğini hatırlatalım.
FED Başkanı bu veriden sonra yarın konuşacak. Bir yandan
şirketlerin boğazına yapışan Federal Hükümet bir yandan artan
enflasyon sonrasında piyasaların gazını ayarlamaya çalışan
FED bakalım ne kadar daha başarıyla yürüyecek.
Türkiye'de dün BIST 100 endeksi güne iyi başladı ve en yüksek
1,398.12 puanı gördü ama gelen satışlara dayanamayarak
günü % 1.24 düşüşle 1,375.91 puandan kapattı. En çok değer
kaybeden endeks %6.41 kayıpla BIST Turizm endeksi oldu.
Rusya'nın uçuşları 1.5 ay kesmesi haberi de seans sonrasında
geldi. Rus Kommersant gazetesinin haberine göre en az 533
bin Rus vatandaşının 414 milyon dolarlık rezervasyonu
etkilendi.
Küçük hisselerden oluşan BIST Tüm-100 Endeksindeki düşüş
ana endekslere göre fazlaydı. Yani küçük hisselerdeki kayıplar
dün fazlaydı. Bu da ayrı bir dikkat çeken nokta oldu. Bugün
Türkiye'de Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı’nın
açıklamaları bekleniyor. Reuters'de “Tam kapanma gelebilir”
şeklinde haber çıktı.
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Türkiye Piyasalarında Dalgalanma Sürüyor
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10:00 TÜİK, şubat ayı sanayi üretim,
perakende satış ve ciro endeksleri
15:00 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
yapılacak Kabine Toplantısı
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Endeksi;

1400
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üstünde tutunamadı. Aşağıda 1355 destek
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15) ( 19:00 - 23:15)
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