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20 Haziran 2018
Bankalar, Bunu Hak Edecek Ne Yaptı ki?

9 40 18 10

Borsa bir ileri iki geri devam

18 Haziran’da doların 4.75’e çıkması ve BIST100’ün 93,043 ile
kapatması neticesinde endeksin dolar bazındaki kapanışı 19,588
olmuştu. Bu, USD bazında 3336 gün sonra yeniden 20,000 altını
görmek demekti. BIST 100deki şirketlerin borsada işlem gören
kısımlarının piyasa değeri 44.6 milyar dolara geriledi. 45
milyar doların üzerinde varlığı olan yüzlerce global fon varken
bizim bu kadarlık değere gerilememiz hoş olmadı. İnanılır gibi
değil ama Ocak ayı sonundan beri geçen 4.5 ayda banka
endeksi yani bankalarımızın değeri dolar bazında yarı yarıya
eridi. Bankalar, bunu hak edecek ne yaptı ki?
Dün, Çin-ABD ticaret savaşının etkisiyle güne negatif başlangıç
yapan BIST100 en düşük 92,288’e i gördükten sonra toparlandı ve
günü % 1.50 artışla, 94,436 puandan kapattı. Yani yeter bu kadar

ediyor. Yine de 93,400
üzerinde kalması olumlu.

20 Haziran Çarşamba
10:00 Türkiye Konut Satışları
Sintra'da AB-ABD-Japonya MB Başkanları Buluşması

denilip bir tepki alımı geldi. Dün sabah geldiğimizde, negatif
görüntü veren emerging market borsaları bu sabah hafif

21 Haziran Perşembe

artıda. Bu yüzden bu sabah güne pozitif bir başlangıç bekliyoruz.

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi

Borsada eğer artı açıp artı kapatırsak aybaşından beri şelale
düşüşünün sonuna geldik diyebiliriz. Zira teknik olarak düşen
trendi kırmış olacağız. Bunu söylemek için endeksin 95,000
seviyesinin üzerinde kaldığını görmek gerekiyor. Anketler başabaş
bir görüntü verdiğinden borsa, bugüne kadar belirsizliği
satmışken seçime son 3 işgünü kala belki de seçim sonrası satın
alınmaya da başlanmış olabilir. Diğer taraftan “bir ileri iki geri

14:00 İngiltere MB Toplantısı

22 Haziran Cuma
OPEC toplantısı
24 Haziran Pazar
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim

giden” borsanın geri gelmesi de sürpriz olmayabilir.)

Endekste artık 95,500 önemli bir direnç.
Altında

kaldıkça

düşen

trendin

devamı

gündemde kalabilir.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
400 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.3

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

