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24Temmuz 2018
Yabancı Bile Vur Kaça Alıştıysa…
Geçen haftanın Perşembe günü Borsaya para girişi olduğu ve bunun Cuma günü
sürdüğü belli olmuştu. Bu haftanın ilk günü BIST 100’de para girişinin azalsa da
sürdüğü görüldü. Dün BIST 100 % 1.30 artarak 95,305’den kapandı. Ancak bir
nokta dikkat çekiyor. Net alıcı kurumlar incelendiğinde sadece 2 kurumun 3
günde 600 milyon TL alımla toplam alımın % 70ini yaptığı görülmekte. Yani
alımlar genele yayılmayıp yoğunlaşma oluşmuş. VIOP Endeks30 kontratında da
alımların yarısının aynı kuruma ait olması dikkat çekmekte. Her ikisinin de kısa
vadeli yabancı müşterilerinin işlemleri olduğu bilinen bu kurumların geçmiş
hareketlerine bakıldığında birinin yaklaşık 100 bin Endeks maliyetinde ciddi hisse
elinde olduğundan şimdi agresif olamadığı diğerinin ise kısa vadeli güçlü girişlerle
hisselere hareketlilik kazandırıp sonra çıktığı görülmektedir.
Kısa vadeli hedefle alımlar yapıp sonra yine kısa vadede satış yapma stratejisi
ile çalışan iki yatırımcının seçim öncesi aldıklarını seçimden sonraki gün
verdiklerini(Endeks aynı gün 99 binden 93 bine gerilemişti), kabine açıklanmadan
önce aldıklarını kabine sonrası verdiklerini dikkate aldığımızda şimdi TCMB kararı
öncesi aldıklarını da kısa süre içerisinde vermeleri gündeme gelebilir.
Algoritmalarla her geçen gün işlem hacmi artan borsada yabancıların da elde
tutma süresi düşüyor. Ama halen çoğunun 1 yıldan uzun vade tutanlar olduğunu
söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da yabancı payı Ocak sonunda % 66 iken şimdi %
61.4’e inmiştir. Uzun vadeli yabancıların pozisyonlarını azalttığı dönemde bu türlü
hedge fon gibi kısa vadeli yatırımcıların satışlarını karşılamak, yerli yatırımcılara
kalıyor demektir. Üstelik yerli kurumsal yatırımcıların borsadaki payı sadece % 4.0
olduğundan yük bireysellere kalabilmektedir. Örneğin geçen yıl Ocak ayında
aldığı 900 mn TL değerindeki hisseyi Şubat ayında yeni gelen yabancılara satarak
100 mn TL kar edebilen yatırımcı, hisselerini endeksteki yükselişte gelen
yabancılara satmıştı. Ancak şimdi yeni yabancı yatırımcı gelmezse, alıcı yerli
yatırımcı olur. Bu yüzden bir yandan uzun vadeli yabancı yatırımcıları Türk
borsasına çekmek için gerekli çalışmaların artması bir yandan yerli kurumsal
yatırımcıların büyütülmesi çalışmaları mühimdir. Berat Albayrak’ın “Türkiye bir
daha hiç bu kadar ucuz olmayacak” açıklamasını yabancı yatırımcılara mesaj
olarak algılamak gerekiyor.
Global piyasalarda olumlu hava bu sabah da sürüyor. Bugün, TCMB’nin 100 baz
puan artışı bekleniyor.
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Borsada artık riskli bölgeye
geldik. Tehlike anında kaçmak
için geçiş noktamız olarak
93,000i izleyeceğiz.

24 Temmuz Salı
11:00 Euro Bölgesi PMI Verileri
14:00 TCMB Faiz Toplantısı
16:45 ABD PMI Verileri

25 Temmuz Çarşamba
11:00 Almanya IFO Beklenti Endeksi
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı

88,000’den beri alım öneriyorduk. Dipten %
9 yükselerek 96 bin seviyesine ulaştık.
Direnç 97,500 iken stop noktamız 93,000
olacaktır.
Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
300 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.2

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

