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Gündem Ticaret Savaşı
Haftasonu Kanada’da yapılan G7 toplantıları kriz ile bitti.
Dünyanın en büyüğü ABD’nin başkanı Trump, G7 liderler
fotoğrafına girmediği gibi zirvenin sonuç bildirgesini imzalamadan
Kanada'dan ayrıldı. Zirveden geriye, Angela Merkel'in paylaştığı ve
zirveye katılan liderlerin Trump'ın etrafını sardığı anlamlı fotoğraf
kaldı. Cuma günü bizim kapanış sonrası Latin Amerika borsaları
önderliğinde
emerging
market
borsalarında
toparlanma
gözükmüşken bu sabah da asya piyasaları hafif artıda.
7 Martta Türkiye’nin notunu Ba1 negatiften Ba2 Durağana
düşüren Moodys, bu kez 1 Haziran’da izlemeye aldığını açıklamıştı.
7 Haziran’da da 17 Türk bankasının notunu düşürdü. Türkiye’nin
notu Ba2 iken bankaları Ba3’e hatta HALKB bir kademe daha
altında B1’e düşürdü. Türkiye için notu ne zaman değiştireceği ise
meçhul. Diğer taraftan 13 Temmuz’da Türkiye hakkında notunu
açıklaması beklenen Fitch de yine 1 Haziran’da 25 Türk Bankasını
negatif izlemeye aldığını açıklamıştı. Peki S&P nerede? 1 Mayıs’ta
Türkiyenin kredi notunu “BB"den "BB-"ye düşürmüştü ki bu not
Türkiye’ye verilen en düşük not! O yüzden şimdilik ortalarda
gözükmüyor. 2008 Mortgage krizinde en iyi notu verdikleri
şirketlerin batması üzerine ağır eleştiriler alan not şirketleri yapısal
düzenlemeler neticesinde son yıllarda proaktif olmaya ve arkadan
gelen değil önden giden olmaya çalışıyorlar. Muhakkak ki bu
stratejinin de hataları ortaya çıkacaktır. Çünkü bu yöntemle Türkiye
gibi ülkelerde daha sorun yokken, önden notu indirerek ülke
maliyetini artırıyorlar. Geçen hafta TCMB, 125 baz puanlık artışla
politika faizini % 17.75’e çıkardı. Borsa da bu durumdan negatif
etkilenerek 95binlere geriledi.
Bu hafta, Ramazan Bayramı nedeniyle ilk 3,5 gün piyasalar açık
olacak. Yurtiçi gündemde bugün gelecek olan Nisan ayı cari açık ve
ilk çeyrek büyüme verisi önem taşıyor. Yurtdışı için yarınki ABD
TÜFE’si ve Çarşamba günü FED’in faiz artırımı kadar Perşembe
günü Avrupa Merkez Bankasının tahvil alımlarını ne zaman
durduracağına dair açıklaması önem taşıyacak.
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TCMB faiz artışı doları
dizginledi ama borsa
ve tahvil faizi durmadı

11 Haziran Pazartesi
10:00 Türkiye 1Ç GSYIH (Bk:% 7.0 )
10:00 Türkiye Nisan Cari İslemler Açığı (BK:5.3 mlr$)
12 Haziran Salı
TANAP'ın açılışı Eskişehir'de gerçekleştirilecek
15:30 ABD TÜFE ve Çekirdek TÜFE
13 Haziran Çarşamba
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi
21:00 FED Faiz Toplantısı (Faiz artışı bekleniyor)
14 Haziran Perşembe
13:00 Türkiye piyasaları bayram tatiline girecek
14:45 Avrupa MB Faiz Toplantısı
18:00 Dünya Kupası başlıyor

Endekste 99,000 üzerine çıkarsak olumlu
görüşe dönebiliriz. Altında kaldıkça düşen
trendin devamı gündemde kalabilir. Ana
hedef eski zirve olan 93,400.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
250 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.2

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

