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28Haziran 2018
Göreceli Sağlam Duruş
Seçim sonrası ilk başkanlık kabinesinin kurulumu çalışmaları devam
ederken piyasalar dün olumluydu. Borsada güçlü bir yabancı
yatırımcının alımlarıyla BIST 100 endeksi dün 94,293'ü gördükten
sonra yükselerek 96,187'ye kadar çıktı ve günü % 1.64 artışla 95,955
puandan kapattı. Dolar/TL ise seçim sonrası 4.63 seviyelerinde yatay
hareketine devam edip göreceli sağlam duruyor.

Gelişen ülke kurları birer birer dolara karşı rekor seviyelere
geriliyor. Dolar/ Hint Rupisi 69’un üzerine yükselerek rekor kırdı.
Endonezya Rupisi 2015 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu yüzden
Moody’s, Nisan ortasından bu yana devam eden dolardaki
yükselişin Türkiye dahil gelişen ülke paralarının değer kaybetmesine
ve rezerv erimesine neden olduğunu belirterek dış finansman
ihtiyacı yüksek ülkelerin not riskinin yükseldiğini bildirdi.
Trump'ın dünyayı gerdiği hamlelerin devamı piyasaları da
bozmaya devam ediyor. İran yaptırımları kararı ile petrolün varili
77 dolara çıkarken (yılbaşından beri artış % 17'ye ulaştı) Trump’ın
ekonomi danışmanı Larry Kudlow dün Trump’ın Çin’e karşı
duruşunun yumuşamadığını açıklayınca %1 civarında yükselişte
olan S&P 500 endeksi günü %0.9, Nasdaq %1.5 düşüşle kapandı.
Dün bizim borsa kapanışından sonra yaşanan dalgalanma dikkat
çekici: S&P 500 future bu sabahki toparlanmaya rağmen % 1.2
aşağıda, Latin Amerika ve Asya Emerging marketleri ise % 1.0
aşağıda. Yüzde 63’ü yabancıların elinde olan Türkiye borsasının
da güne %0.4 civarında eksi başlaması beklenebilir. Eğer sağlam
duruş bugün de devam ederse toparlanma bile gelebilir.
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95,500 üzerine çıktık.
Şimdi burada kalmak lazım.

28 Haziran Perşembe
*Avrupa Liderler Zirvesi
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (1. Çeyrek)
11:00 ECB Aylık Rapor
15:00 Almanya Tüfe
15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1.Çeyrek)
29 Haziran Cuma
*Avrupa Liderler Zirvesi
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi
12:00 Euro Bölgesi TÜFE
2 Temmuz Pazartesi
10:00 Türkiye İmalat PMI (Haz)
11:00 Avrupa Bölgesi PMI (Haz)
17:00 ABD ISM PMI (Haz)

Endekste 93,400 seviyesinin önemli bir
destek 95,500 seviyesinin önemli bir direnç
olduğunu

hatırlatırken

genelde

ciddi

alışların ardından satışların geldiğine de
dikkat çekmek isteriz.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
500 puan civarında kayıpla, BIST 100 ise %
-0.4 civarında güne başlamasını öngörüyor.

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

.

