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31 Mayıs 2018

Borsayı Düşüren 4 Neden
BIST 100 endeksi, 106,500'e kadar çıktıktan sonra 2 gündür düşerek
103,869 puandan kapattı. Ancak bu sürede dolar kuru ise 4.70den
4.46ya geriledi. Son 2 günde TL dolara karşı değer kazanmasına
rağmen Borsadaki düşüşte 4 temel etken olduğunu gözlemledik.
1-İtalya hükümet krizinin büyümesi: Piyasalar için en kötü
senaryo olarak görülen 5Yıldız+Lig ortaklığının Cumhurbaşkanı
tarafından veto edilip yerine teknokrat hükümeti kurulmaya çalışması
ama bu hükümetin güvenoyu alamayacak olması piyasalarda
satışlara yol açtı. Ancak dün İtalya borsası toparlandı.
2-Aselsan arzı: Aselsan halka arzı 31 Mayıs-1 Haziran tarihinde 6
yerli kurumun liderliğinde gerçekleşecek. Bu arz ile ASELS’ın
endeksteki payı artarken, işlem hacminde ilk sıralara çıkacak. Arza
katılmak için takasın Cuma günü dönmesi gerektiğinden dün bu
amaçla yapılan satışlar için son gün oldu.
3- Temettü etkisi: BIST100 ve 30 Endeksi bir Fiyat Endeksi olup,
nakit temettülere göre düzeltme yapılmamaktadır. Bu yüzden nakit
temettü ödemelerinde bir ölçüde gerilemektedir. Mayısın 29’unda
EREGL, AEFES, MAVI 30’unda SODA, ALGYO temettü ödemeleri
BIST100’ü yaklaşık 1,000 puan aşağı çekti. Bugün de EKGYO, SISE,
TRKCM ve ANACM temettü vereceğinden endekse 200 puan civarı
eksi etki edecekler.
4-Herifin satışları: Borsanın önemli bir yatırımcısı olan ve piyasada
herif olarak bilinen yatırımcının son iki günde yaklaşık 450 mn TL satış
yaptığı görülmekte. Borsa bu kadar büyük bir satış rakamını
karşılamakta zorlandı.
Son 2 günlük hareketin devamının, erken seçim kararı sonrası hareket
gibi (ilk günkü güçlü yükselişin ardından günler süren satış) olup
olmayacağı bugün-yarın belli olacak. Çünkü Aselsan arzı ve temettü etkisi
bugün biterken diğerlerinin riski sürüyor.
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Borsada iki günde % 5 yükselişin
getirdiği olumlu hava sonrası
realizasyon vardı.
ASELS arzı zamanı geldi.

31 Mayıs Perşembe
*ANACM, TRKCM, SISE ve EKGYO temettü ödeme
10:00 Türkiye Dış Ticaret Verileri
11:00 Türkiye Nisan ayı Turist sayısı
12:00 Euro Bölgesi TÜFE
15:30 ABD PCE Fiyat Endeksi ve kişisel gelirler
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

2 hafta 103,800’ü yukarı geçemedikten
sonra bir gapli açılışla üstüne çıkan endeks
buraya geri döndü. Bu seviyenin altında
hedge gerekebilir. Dikkatli olmakta fayda
var.

Modelimize göre (09:15 itibariyle) VIOP
X30YVADE 400 puan civarında artışla, BIST
100

ise

%

0.2

civarında

artışla

başlayacaktır.

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