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Yeni Kıymetlimiz
BIST 100 endeksi, günü % 0.14 düşüşle, 1,540.59
puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 1,529.93, en
yüksek 1,553.41 puanı gören BIST 100 endeksi, önceki
kapanışının (2.23) puan altına indi. En çok değer kazanan
endeks %9.37 artışla BIST ADANA endeksi olurken bunu
SASA'ya borçlu. Yılbaşından beri % 125 yükselen hisse,
iki gündür tavan olarak endekse en fazla katkıyı veren
hisse oldu. 37.5 milyar TL piyasa değeri ile SASA artık
TUPRS, AKBNK ve TCELL'i geçip 1.7 kat SAHOL, 2.3 THY, 4
tane EKGYO, 5 tane ÜLKER yapıyor. Besni'li Erdemoğlu
ailesinin sahibi olduğu şirket bu sayede borsanın en
kıymetli 10 şirketi arasını görmüş oldu.
Dünkü yazımızda Bankacılık hisselerinin BIST100'deki
toplam oranlarının tarihnin en düşük seviyesine indiğini
aktarmıştık. Dün HALKB % 10 prim yaparak tavan oldu ve
endekse sadece 1.3 puan artı sağlayabildi. Oysa TCELL %
1.5 düştüğünde o kazancın tümünü sıfırlayabildi. Hatta
VAKBN da artı yaptığı halde banka endeksi günü %1.1
değer kaybı ile kapattı. BIST100'deki banka payı % 16.5
ile dün akşam itibariyle daha da aşağı gelmiş oldu.
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı
ardından "mart ayı itibariyle normalleşme sürecini
başlatıyoruz" açıklamasını yaptı. Gübre'de desteği iki
kata çıkarma kararı da alındı. Bugün saat 14:00 de
açıklanacak
TCMB
faiz
kararında
bir
değişiklik
beklenmiyor ama açıklama metninde güçlü duruşun
yansıması bekleniyor.
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Borsalarda risk iştahı devam ediyor

18Şubat Perşembe
*TCMB, haftalık para ve banka
istatistikleri ile aralık ayına ilişkin kısa
vadeli borç istatistiklerini duyuracak
*14:00 TCMB faiz kararı

Global piyasalarda bakır son yılların zirvesinde. Petrol
yeni zirvede. Bitcoin yeni zirvede. ABD'de Dow Jones yeni
zirvede. Ama diğer borsalarda patinaj emareleri var.
Dolayısıyla BIST100'de 1525, S&P500'de 3850 önemli
destekler olarak izlenmeye devam edilebilir.
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gününde 6 kez düşerek 1473’e gerilemişti.
Şubata tepkiyle başlayan endeks iki gündür
patinaj yapsa da 1525 üstünde kalmayı
başardı.
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15) ( 19:00 - 23:15)
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