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FED Daha Ne Yapsın
FED kararı öncesinde Türkiye piyasalarındaki olumlu hava devam
etmekte. Dün banka endeksi % 2 yükselerek BIST100'ün günü hafif
artışla 94,244'den kapatmasını sağladı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi %
21.84e geriledi.
Akşam FED, faiz kararında değişiklik yapmazken 2019 yılı içinde
faiz indirimi sinyali verdi. Powell’ın göreve gelmesinden sonra
konsensüs ile hareket eden FED üyeleri, bu kez ittifakı bozdu. Bazı
üyeler faiz indirimi fikrine sahip olduğu halde oy verirken "faizler
sabit kalsın" dedi, sadece St Louis FED Başkanı J. Bullard "faiz insin"
diye oy verdi. Neticede 2020'sonuna kadar faizin 0.50 puan inmesi
yani iki faiz indirimi tahminlere girdi.
Dün dediğimiz gibi, piyasalar FED'in korkudan faiz indirimine
başlamasını istiyordu. Bu oldu! Aralık 2018'de FED’i ikna için ABD
endekslerini % 15 düşürmüşler, FED teslim olunca geri
yükseltmişlerdi. Yeni durumda, piyasalar pek bir şey yapmadan FED
harekete başladığından, borsaların 2019u rekor seviyelerde
bitirmesinin önü açıldı diyebiliriz.
FED Başkanı Powell, düşük küresel büyümenin dünyada
enflasyonu zayıf tutabileceğini söyleyip
"risklerin görünüm
üzerindeki etkisini bekleyip görmek istiyoruz" dedi. Görevden
alınması konusunda konuşan Powell "Kanuna göre dört yıllık görev
sürem var" diyerek Trump'a artistlik etti.
Peki açıklamanın etkileri ilk etapta ne oldu? Faiz indirimi doların
değerini kaybettireceği için önden fiyatlama başladı ve dolar endeksi
96.8'e kadar indi. Bu sayede gelişmekte olan ülke paraları ve
dolayısıyla TL olumlu etkilendi. Akşam kapanırken 5.84 olun USDTRY
sabaha 5.78e % 1 indi bile. ABD 10 yıllık tahvil faizi % 2'nin altını
gördü. Altın ons fiyatı ise 1393’e kadar yükseldi.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 14:00 de Bahçelievlerde konuşacak.
İstanbul seçimine 3 gün kala İmamoğlu; Çatalca, Silivri ve
Büyükçekmece'de konuşacak. TBMM
Genel Kurulda Askeralma
Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. AB liderleri ise
gelecek 5 yılın AB stratejisini görüşüp karara bağlayacak. Bu noktada
Yunanistan'ın AB liderlerine Türkiye aleyhine baskı yapması
bekleniyor. Üstelik bugün "Yavuz sondaj gemisi" Yalova tersaneden
Kıbrıs'a yolcu ediliyor.
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Önce Süper Mario destek attı.
Dün de Powell ile FED!

20 Haziran Perşembe
AB Zirvesi: 2019-2024 stratejik gündemi
10:00 Haziran Tüketici Güven Endeksi
17:30 Mayıs Merkezi Yönetim İç/Dış Borç

21 Haziran Cuma
10:00 Nisan Uluslararası Yatırım Pozisyonu
10:00

Yurt İçi Doğrudan Yatırım İstatistikleri

10:00 Mayıs Kurulan ve Kapanan Şirketler
14:30 Nisan TCMB Konut Fiyat Endeksi

BIST 100 için 91,500 seviyesini para girişiyle
geçtiğinden olumlu bölgedeyiz. S400le ilgili
gelen

haberlere

piyasa

genelde

sağır

davranıyor. Endeks için 95 bin direnç olarak
gözükürken 92,500 aşağı geçilirse korkmalı.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15)

.

