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25Haziran 2018
Başkan Erdoğan İle Devam
18 Nisan’da kararı alınan seçimler, 24 Haziran Pazar günü yapıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçimini % 52.5 oy
oranıyla Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Erdoğan, 2014’deki
seçimleri de % 51.8 oyla kazanmıştı. Bu sonuçla, Erdoğan, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk başkanı oldu.
Yine resmi olmayan Meclis seçimi sonuçlarına göre; Ak Parti % 42.5
oy ile 290 milletvekili (Biri BBP genel başkanı), CHP % 22.7 oy ile 146
milletvekili, HDP % 11.6 oy ile 68 milletvekili, MHP % 11.1 oy ile 49
milletvekili ve İyi Parti % 10.0 oy ile 47 milletvekili çıkardı. Bu
sonuçlara göre AKP+MHP+BBP Cumhur İttifakı Mecliste 339
milletvekili ile temsil edilecek.
Son dönemde alım gücü azalan seçmenin, ekonomideki sıkıntıyı
hissettiği ancak bunun sorumlusu olarak Recep Tayyip Erdoğanı
görmediği anlaşılıyor. Bu yüzden AKP’nin oyu % 2015 Kasım
seçiminde % 49.5 iken şimdi % 42.5’e gerilemiş ve 2015’deki 6 aylık
süreç dışında ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetmiş ancak 10 Ağustos
2014’de % 51.8 ile seçilen Erdoğan’ın oyu % 52.5’e çıkmıştır. Bu
durum sayın Erdoğanın siyasi taktiksel zekasını da gözler önüne
sermektedir. Böylece bizzat kendi inşa ettiği Türkiye'nin yeni yönetim
yapısının, ilk kullanıcısı da kendisi olacaktır.
Piyasalar için en önemli unsur, bir belirsizlik etkeninin ortadan
kalmasıdır. Bunun öncü işaretini Cuma kapanışta 4.68'e kadar
gerileyen Dolar/TL kuru vermişti. Bugün de TL değer kazanımı
sürdürerek 4.55 TL seviyesinden güne başlıyor. Aynı şekilde borsada
da olumlu bir tepki görmeyi bekliyoruz. Zira son 3 ayda dolar
bazında banka hisselerinin %50’ye varan düşüşler yaşaması ile birçok
faktörün fiyatlara yansıdığını biliyoruz.
Seçimlerin kesin sonuçlarının Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Önümüzdeki günler için piyasalarda gündem; “Para politikalarında etkili
olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz” diyen Erdoğan’ın, yeni
finans ofisinin ve ekonomi bakanlarının ilanı olacaktır.
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Seçim sonrası kısa bir ralli havası :)

25 Haziran Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim Sonuçları
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran)
17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs)

26 Haziran Salı
17:00 ABD Conf. Board Tüketici Güveni

Endekste 95,500 seviyesinin önemli bir
direnç olduğu fikrimiz devam ediyor. Üstü
güzel bir ralliyi ifade edebilir.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
1300 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
1.2 civarında artışla güne başlamasını
öngörüyor.

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