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04 Haziran 2018

Bugün Enflasyon Günü
Geçen hafta biterken 2 uluslararası kredi notu şirketinden gelen
açıklamalar dikkat çekti. 13 Temmuz'da Türkiye ile ilgili
değerlendirmesini yayınlaması beklenen Fitch, internet sitesinden
açıkladığı bilgilere göre, 25 Türk Bankasını negatif izlemeye aldı.
Açıklamanın detayında "Artan fonlama maliyetleri, yavaşlayan kredi
büyümesiyle, sektörün 2018'de karlılığın görece zayıflamasını
bekliyoruz." denildi.
7 Mart'ta Türkiye'nin kredi notunu ansızın düşüren Moody's ise
yaptığı yazılı açıklama ile 'Ba2' seviyesindeki kredi notunun, gelecek
dönemdeki makro ekonomik politikalara yönelik belirsizlik
gerekçesiyle izlemeye alındığını bildirdi. Moodys'in takvimi ilan
edilmediğinden herhangi bir zamanda açıklama yapabiliyor. Hafta
sonu ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya
üzerinden yaptığı açıklamada "Seçim sonrası reformların
hızlandırılması ve Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların
endişelerine dönük tavır alıyoruz" dedi.
Mayıs sonunda 4.50 seviyesinde olan USDTRY kuru, not
şirketlerinden gelen açıklamaların etkisiyle bu sabah 4.66’ya gelmiş
durumda. Bu noktada, perşembe günü Merkez Bankasının
toplantısı olduğunu hatırlatmak isteriz.
Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2018 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre % 1.87 artmıştı. Bugün saat 10'da açıklanacak
Mayıs ayı verisinin % 1.55 artması bekleniyor. Artışın, beklentinin
altında kalması halinde piyasalarca olumlu yorumlanması
beklenebilir.
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4 Haziran Pazartesi
10:00 Türkiye Mayıs Ayı Enflasyonu
(Bk:TÜFE %1.55)
17:00 ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri
*Bakan Çavuşoğlu ABD’ye çalışma ziyareti
gerçekleştirecek
5 Haziran Salı
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI
Euro Bölgesi MB Başkanı Mario Draghi konuşacak
6 Haziran Çarşamba
BIMAS Temettü ödemesi
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Endeks 100,000 üzerine çıkmadıkça düşen
trendin devamı gündemde kalabilir.

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

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

.

