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BIST Yeniden 100 Bin Seviyesinde
Dün seans başında 104,375’e kadar çıkan BIST 100 Endeksi saat
11.40’da hızlı düştü. Çünkü EREGL de bir işlem neticesinde % 9 düşüş
yaşanınca BIST 100 endeksine 815 puan - etki yaptı ve BIST 100,
EREGL işleme başlayana kadar 101,887 seviyesine kadar indi. Sonra
toparlansa da bu kez bankacılık ve havayollarına gelen yoğun yabancı
satışları ile BIST 100 endeksi, günü % 3.10 düşüşle 100,652
puandan kapattı. 3800 puan hareket eden endekste gün sonunda
yoğun işlemler de dikkat çekti. Borsadaki hareketliğin yanı sıra 2 yıllık
gösterge tahvil faizi % 17.47’ye çıkarken dolar 4.47’den 4.54’e çıktı.
Bugün Aselsan’ın halka arzı için son gün. 140 milyon adet hisse
21.35-26.00 fiyat aralığından 6 yerli aracı kurum liderliğinde halka arz
ediliyor. Minimum arz büyüklüğü 3 milyar TL olacak arza hazırlık
amacıyla satışların yapıldığı da bir seçenek olarak söylenebilir.
Bir süredir gündemi meşgul eden İtalya krizinde dün çözüme ulaşıldı
ve
5
Yıldız+Lig
koalisyonu
yeni
hükümet
kadrosuyla
Cumhurbaşkanından onay aldı. Bugün yemin ederek göreve
başlayacaklar. Ancak bugün İspanya karışacak gibi. İspanya
Başbakanı Mariano Rajoy'un partisine yöneltilen yolsuzluk
suçlamaları yüzünden bugün düzenlenecek güvenoyu yoklamasını
kaybetmesi bekleniyor. Diğer taraftan ABD, AB’ye tanıdığı çelik
vergisi muafiyetini bugünden itibaren kaldırıyor. Bu yüzden
AB’den sert açıklamalar geliyor.
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Merkezin sadeleşme hamlesinin
ardından gelen yabancı satışları
borsayı vurmaya devam etti.

1 Haziran Cuma
*Aselsan Halka arzı
10:00 Türkiye Dmalat PMI
11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI
15:30 ABD Tarım Dısı İstihdamı

3 Haziran Pazar
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimi

Bugün TCMB, sadeleşme kararını uygulamaya başlayarak politika
faizini % 16.50 yaparken alt/üst bantta 150 baz puan bantta hareket
kabiliyetine kavuşuyor. Bugünün ekonomik veri gündeminde ise
ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı önem taşıyor.

Dün “103,800 altında hedge gerekebilir.
Dikkatli
Satışların

olmakta

fayda

var”

nereye

kadar

süreceği

demiştik.
belli

olmuyor. Ancak 100,000 psikolojik sınırı
destek olmaya devam edebilir.

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

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