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07 Haziran 2018

Merkezin Toplantı Günü
BIST 100 endeksi dün de kan kaybetmeye devam etti. Güne
yatay başlayıp en yüksek 98,361 puanı gören BIST 100 ilk seansın
sonlarında 95,126 puan ile son zamanların en düşük seviye
rekorunu yeniledikten sonra bankacılık hisselerine gelen
alımlarla günü % 1.2 düşüşle 96,658'den kapattı. GARAN % 1.3,
ISCTR % 1.8, VAKBN % 0.8 artıda kapanırken banka endeksi % 0.1
artışla kapandı.
Düne başlarken 4.60 seviyesinde olan dolar kuru akşama doğru
4.56’ya kadar geriledi. Bu sabah ise 4.54 görüldü. Tabi bunda
doların, Euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi
de etkili. 7 işgünü önce 1.15 olan €/$ paritesi, bugün 1.18’e
ulaşmış durumda!
1 Haziran’da halka arzı gerçekleşen Aselsan, bugün yeniden işlem
görmeye başlayacak. 140 milyon hissenin % 80’i yerli yatırımcıya
satılmıştı. ASELS’da 30 gün boyunca fiyat istikrarı alımı yapılması
bekleniyor. ASELS’ın BIST100’deki ağırlığı % 1.5’den % 3.0’e
çıkacaktır. Bilgi için söyleyelim şu an en yüksek ağırlık % 8.6 ile
EREGL’de!
Bugün TCMB’nin 14:00’deki faiz kararı piyasalarca bekleniyor.
Foreks Anketine katılan 22 kurumdan 12'si bir değişiklik
beklemezken 10'u % 0.50-1.00 arasında faiz artırımı bekliyor. Dün
gösterge tahvilin faizinin % 18.00’e dayanması ve dolar kurunun ise
gerilemesi de bir faiz artırımı beklentisini fiyatlıyorlar gibi! Ancak
sadece politika faizinin alt/üst bandında 150 baz puanlık
koridorunda genişleme bekleyenler de var. Yani % 18.00 olan üst
bandın % 18.50’ye çıkarılması da ihtimal dahilinde.
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Bugünkü TCMB kararı
sonrası volatilite
artabilir.

7 Haziran Perşembe
Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme başlıyor.
14:00 TCMB Faiz Toplantısı (Son: % 16.50)
8 Haziran Cuma
11:15 ECB'den Mersch'in Konuşması
11:30 İngiltere İmalat Üretimi (aylık)
15:30 Kanada İstihdam Değişikliği

8 Haziran Cuma
G7 Liderler Zirvesi Kanada'da

Endeks 100,000 üzerine çıkmadıkça düşen
trendin devamı gündemde kalabilir. Bugün
TCMB toplantısı sonrası volatilite artacaktır.

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)

.

