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Eski Zirve Yeni Destek
9 Mayıs tarihli bültenimizde; “100,000 seviyesinin altında yeni
bir dünya var. Orta vadede 2017’ye kadar tarihi zirve olan 93 binli
seviyeler artık gündeme gelebilir.” demişken 6 Haziran tarihli
bültenimizde; “Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi
olabilir diye baktığımızda 2 ana nokta dikkat çekiyor. İlk ihtimal
“dirençler sonradan destek olur” kuralı gereği 2013 yılında
gerçekleşen ve 2017’ye kadar geçilemeyen zirve seviyesinin tekrar
test
edilmesidir.
Bu
nokta:
93,400
civarıdır.”
diyerek
yatırımcılarımızı uyarmıştık.
Dün güne hafif artı başlayan BIST 100, daha 1 saat geçmişti ki
2,500 puan düşmüş ve 93,397 puanı gördü. Öngörülerimiz
doğrultusunda buradan ciddi bir alım geldi. Bir yabancı kurumun
100 milyon dolarlık net alımı yükselişi kolaylaştırdı. Yabancı
yatırımcılardan pek de kısa vadeli alım gibi gözükmeyen bu alımları
ile THY dibinden % 11 yükselirken diğer endeks hisseleri de
toparlandı. Böylece TCMB sonrasında dolar kurunda sağlanan
iyileşme borsaya da gelmiş oldu. Şimdi tek aykırı enstrüman tahvil
kaldı. 2 yıllık gösterge tahvil faizi her gün yükseliyor. Dünkü kapanış
% 18.86’dan oldu. Mayıs ayı başında % 15 olan faiz, TCMB faiz artışı
sonrası 17’ye gerilemişti.
Dün iki önemli veri açıklandı. Türkiye 2018 yılı ilk çeyreğinde %
7.4 ile beklentilere paralel büyüdü. Manşet büyümeye 6,3 yüzde
puanlık katkı sağlayan özel tüketimdeki büyüme ise % 11 oldu.
Döviz kurundaki atak ve faizlerdeki artış nedeniyle önümüzdeki
çeyreklerde daha az büyüme oranı göreceğiz. Diğer taraftan
Nisanda cari işlemler açığı, 5.4 milyar dolara çıkarken son 12 ay
toplamı 57 milyar dolara çıktı. Bugünün gündeminde ise ABD’de
açıklanacak Mayıs ayı enflasyonu var. Aylık % 0.2 olan beklentilerin
üzerinde gelirse etkili olabilir.
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TCMB faiz artışı doları
durdurmuştu. BIST 100
ise geçmiş zirvesi
93,400 e kadar düşünce
tepki geldi.

12 Haziran Salı
TANAP'ın açılışı Eskişehir'de gerçekleştirilecek
15:30 ABD TÜFE ve Çekirdek TÜFE
13 Haziran Çarşamba
10:00 Türkiye Sanayi Üretimi
21:00 FED Faiz Toplantısı (Faiz artışı bekleniyor)
14 Haziran Perşembe
13:00 Türkiye piyasaları bayram tatiline girecek
14:45 Avrupa MB Faiz Toplantısı
18:00 Dünya Kupası başlıyor
15 Haziran Cuma
Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Endekste 97,500 önemli bir direnç. 99,000
üzerine çıkarsak olumlu görüşe dönebiliriz.
Altında

kaldıkça

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)

.

