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5 Aylık Satış Bitti mi?
Gelen güçlü alımlarla 97,500'ü kıran BIST 100 endeksi dün 99,097
seviyesinden kapandı. Bugün de alıcılı bir açılış yaparak güne
başlayacak. Dün dolar da 4.68'den 4.58'e kadar indi. Bu sayede
borsanın dolar bazlı fiyatı 21.500'e ulaştı. Yani 19 Haziran'dan beri
% 11 dolar bazında yükseliş var.
Dünya siyaseti, Trump önderliğinde sallanmaya devam ediyor. Dün
geceden itibaren ABD'nin Çin'e ek vergi uygulaması başladı. Şimdi
Çin'in misillemesi beklenecek. Ay sonuna doğru ABD'nin Avrupa'dan
araç ithaline ve Çin'den 200 milyar dolarlık ithale karşı yeni hamleleri
belli olacak.
2018'in ilk yarısında sağa/sola ticaret savaşı başlatan ABD'de
S&P500 Endeksi % 1.4 artış göstermişken diğer bölgelerin borsaları
kayıptaydı. Öyle ki MSCI Emerging Market Endeksi Şubat'ta % 4.7,
Mart'ta % 2.2 Nisan'da %0.6 Mayıs'ta % 3.6 Haziran'da % 4.6 değer
kaybetti. Türkiye de bundan etkilendi. Yabancılar BIST'te Şubatta
425 mn $, Martta 377 mn $, Nisanda 490 mn $, Mayısta 137 mn $
sattıktan sonra Haziran’da da 330 milyon $ satmışlar. Böylece 5 aylık
satışların toplamı 1.8 milyar dolar oldu.
Ama halen yabancılar borsadaki hisselerde % 62.5 paya sahip.
Artık ya Türkiye'nin kendine özel şartları iyileşecek -ki kabine
beklentisi, OHAL kalkması (Devlet yetkililerine göre son bir KHK
çıkarılacak [Basında 10 bini aşkın FETÖ ihraçları olacak yazıyor] ve
uzatma teklifi gelmediği için 18 Temmuz 24.00 itibariyle OHAL
kalkacak. ) yeni ekonomi yönetimi ve politikaları buna gerekçe olabilir
gibi, ya da global bir tepki gelirse biz de olumlu etkileneceğiz.
Örneğin dün ve bugün Emerging Marketlerdeki olumlu rüzgarın
devam etmesi gibi.
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Endekste Long pozisyonumuz
devam ediyor.
Stopumuz artık 97,500!

6 Temmuz Cuma
15:30 ABD Tarımdışı İstihdam
17:30 Türkiye Hazine Nakit dengesi
9 Temmuz Pazartesi
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni
ve yeni kabinenin açıklanması

Endekste 97,500 direnci geçildiğinden artık
stop

seviyemiz

burası

olur.

Long

pozisyonumuza devam ediyoruz.
Direnç olarak 99,500'den geçen düşen trend
önemli. Bugün bu seviyelerde başlar ama
tutunur mu bilemeyiz.
Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
684 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.6

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

