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23Temmuz 2018
Para Girişi Var Huzur Var
Geçen haftaya başlarken Fitch'in not düşürmesi haberi fiyatlanarak
başlayacaktı. Ve biz daha piyasa açılmadan "Kötü Haber Dipte Gelir"
demiş ve alım önermiştik. Ancak o gün kötü haberler gelmeye devam
etmiş “Moodys, Türk bankalarının takipteki kredilerinin artacağını ve
bunun kredi notu için negatif olacağını” açıklamıştı. Salı günü borsada,
iki büyük yabancı yatırımcının alımları görülürken Çarşamba günü
“Rahip serbest bırakılmadı” haberi geldi. O gün "92 bin üzerine çıkmak
için güçlü bir alıcı gerekiyor" dedik. Ve Perşembe - Cuma günü o
alıcılar gelince endeksi 94,000'e taşıdılar.
Muhtemelen TCMB öncesinde endeksi biraz daha yukarı taşıyacaklar.
Fakat sonrası muamma. Zira TCMB ne yapar belli değil. Beklenti,
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 17.75'ten %
18.75'e yükseltmesi yönünde. Belki daha fazla yapar belki daha az.
Fazla yaparsa TL varlıklar için iyi olabilir. Hatta Cuma günü 10 yıllık
tahvilin faizinin sert düşerek % 17.31'e ve doların 4.78'e kadar
gerilemesini bu yönde beklentiye yoranlar oldu. Hafta sonu Ekonomi
Bakanı Berat Albayrak’ın “Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan
kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz”
açıklaması bu beklentiyi kuvvetlendirdi ki dolar/TL bu sabah 4.76’ya
kadar geriledi. Albayrak, bugün İstanbul’da ekonomi camiasıyla bir
araya gelecek.
Borsadaki güçlü para girişinin kaynağı olarak hedge fonlar ağırlıkta
gözükse de BIST100 Endeksini en düşükten % 7 yukarı çekmeyi
başardılar. Endeksteki 65 hissenin dibinden % 7’den fazla tepki
vermesini de yatırımcılar için olumlu buluyoruz. Bu sayede para girişi
olunca huzur da geri geldi diyebiliriz. Umarız TCMB kararı
beklentilerden çok sapmaz. Yoksa dönüş başlayabilir. Dipnot olarak
belirtelim; OTKAR, AKBNK, DOAS, EKGYO, NTHOL, AEFES, KRDMD
hisseleri diplerinden pek yukarı gidemediler.
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Geçen hafta %5 yükselen borsada
artık riskli bölgeye geldik. Tehlike
anında kaçmak için geçiş
noktamız 92,000i izleyeceğiz.

23 Temmuz Pazartesi
10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi

24 Temmuz Salı
11:00 Euro Bölgesi PMI Verileri
14:00 TCMB Faiz Toplantısı
16:45 ABD PMI Verileri

88,000’den beri alım öneriyorduk. Dipten %
7 yükselerek 94 bin seviyesine ulaştık. Para
girişinin devamı halinde 9 Temmuzdaki
düşüş

başlangıç

noktası

99

bin

hedeflenebilir. Ancak kısa vadede 95 bin zor
hedef. Stop noktamız ise 92,000 olarak yola
devam ediyoruz.
Modelimiz (09:10 itibariyle) VIOP X30YVADE
300 puan civarında artışla, BIST 100 ise % 0.2
civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

