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Hatlarda Sorun Var
BIST 100 endeksi, dün % 0.51 artışla, 102,494.03 puandan kapanırken
banka Endeksi % 1.1 ile yükselişi sürükledi. Bu artışla beraber BIST100,
son 6 günün 5’inde artmış oldu. Dünkü alıcıların, son yükselişi
sürükleyenler olduğunu dikkate alırsak belki de bir rallinin
ortasındayızdır, kim bilir.
Dün BIST 100 Endeksi 522 puan yükseldi ama aslında endeksteki
100 hisseden 98’i 1003 puan yükseltti de 2 hisse endeksi 481 puan
aşağı çekti. Çünkü borsada en çok değer kaybeden endeks % 6.37
kayıpla BIST İletişim Endeksi oldu. Kârı beklentileri aşan (aşan) TCELL %
6.7 düşerken son bir ayın flaş hissesi olup bu sürede piyasa değeri 13
milyar TL’den 19 milyar TL’ye yükselen TTKOM % 4.2 düştü. TCELL’de iki
negatiflik dikkat çekiyor: Muhasebe sistemindeki değişiklik sayesinde
FAVÖK marjı % 39.8e çıkmış gözükürken değişiklik olmasa % 31.3
olacaktı. Ayrıca son çeyrekte 1.1 mn abone kaybı var. TTKOM ise UFRS
etkiss hariç tutulduğunda FAVÖK marjında daha iyi bir performans
göstermiştir. TTKOM dün de yurtdışına 500 mn USD tahvil ihracını
gerçekleştirdi. İhraca 39 ülkeden toplam 5 kat talep gelmesi şirkete
duyulan güveni gösteriyor olabilir.
Önceki gün Arjantin pesosunun(ARS) sert değer kaybıyla 40 paritesini
geçmesi esnasında diğer latin paralarında bir hareket olmamış, “neler
oluyor” diye izlerken dün ARS 40'ın altına geriledi. Bu kez Brezilya Reali
% 1.2 değer kaybederek dolar karşısında 3.72den 3.77 ye çıktı. Burada
bilmemiz gereken ilk şey teknik olarak realde 3.80, ARS’de 40 üzeri
bulaşma etkisinden dolayı bizim için negatif olur. Şimdilik sıkıntı yok
yani. Zaten TL dün de 4 kuruşluk yatay bir bantta seyretti.
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ABD-Çin ticaret
anlaşması bekleniyor.

22 Şubat Cuma
10:00 Kapasite kullanımı
12:00 Almanya IFO Endeksi
18:30 ECB Başkanı Draghi'nin Konuşması
25 Şubat Pazartesi

Global piyasalarda rallide bir günlük dinlenme molası verilmiş gibi.
Buna rağmen şubat ayında ABD S&P 500 % 2.6 ve Almanya DAX % 2.2
yükselmiş durumda. Onların sayesinde MSCI World bu ay % 2.4 primli.
FED, faiz artırımını durdurdu üstüne “bilanço küçültmeyi
durduracağım” dedi. ABD-Çin görüşmeleri müthiş güzel gidiyor. Ama
piyasalar gaza yeniden basmakta tedirgin. Sonu hayr olsun.

Kısa vadeli yükseliş trendindeki endeksi için
yukarda 103,000 geçiş noktası. Tabi aşağıda
100,800 önemli geçiş noktası.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
100 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.1 civarında güne başlamasını öngörüyor.

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