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09 Nisan 2018

Teşvik Geliyor
Perşembe gece Trump’ın Çin’e yeni 100 mlr $ vergi paketi
hazırlatması haberi sonrası Avrupa ve ABD borsaları Cuma
gününü negatif kapattılar. BIST 100 endeksi de % 0.18
düştü. Günlük hareket alanı 114,285-115,280 oldu.
Cuma günü ABD’de açıklanan verilere göre ortalama
saatlik kazançlar aylık % 0.3, yıllık % 2.7 ile beklentilere
paralel artarken tarım dışı istihdam 185 bin beklenirken
103 bin arttı. İşsizlik % 4.1’de kalırken geniş tanımlı
işsizlik % 8.2’den % 8.0’e indi. Veriler sonrası $/₺
4.06’dan 4.03’e geriledi. Tarihinin en yüksek seviyelerinde
gezinen dolar bu sabah da 4.04 seviyesinden haftaya
başladı.
Bugün 14:00’de Proje bazlı teşvik sisteminden
yararlanarak 130 milyar lira teşvik belgesi alan 23 yatırımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Toplantıda projeleri
yürütecek firmalar tek tek tanıtılacak, cari açığın
düşürülmesine ne kadar katkı sağlayacakları açıklanacak.
Beklenti ile yükselen hisselerde kâr satışı gelebilir.
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Global borsalar toparlıyor mu
toparlamıyor mu belli değil!
Bizim direnç noktamız 115,500.
Üstüne çıkıldığında hedge
kapa, altında hedge devam!

9 Nisan Pazartesi
*14:00 130 milyar TL Büyük Teşvik Töreni
10 Nisan Salı
11 Nisan Çarşamba
10:00 Şubat Cari açık verisi (Bk:4.8 milyar $)

Bir risk olarak ABD’nin yeni dışişleri bakanının göreve
başlaması sonrası Suriye’ye ilgisinin artması görülebilir.
Dün Suriye’deki askeri havaalanına füze saldırısı sonrası
Rusya S-400’leri aktive etti. Bugün BM Güvenlik
Konseyinde Guta görüşmeleri olacak. Jeopolitik riskin
artması, ateşi yüksek dolar için iyi olmaz.

21:00 FED Mart ayı para politikası toplantı tutanakları

Bu sabah asya piyasaları ve ABD futureları hafif artıda
işlem görüyor. Bizim borsanın da hafif bir artışla
başlaması mümkün.

12 Nisan Perşembe

15:30 ABD Mart TÜFE verileri (Aylık Bk:% 0.0)
*Ilgın, Turhal, Kastamonu, Erzurum ve Erzincan Şeker
Fabrikası son teklif
*ABD'de Hakan Atilla ceza duruşması

12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi

Yurtdışına paralel ama daha az volatilite ile
hareket eden BIST 100’de normal seyir
aralığımız 113,500-115,500’dür. Bugün güne
hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz.
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pozisyonlar kapatılabilir. Aksi halde taşımaya
devam.

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