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30 Mayıs 2018

İtalyanın Derdi Piyasaları Bozuyor
İtalya ekonomisi 2008 sonrası krizden çıkamadı. Hatta IMF
ölçümlerine göre ekonomisinin 2008 mali krizi öncesindeki
seviyelerine, 2020’den önce gelemeyecek. İtalyan halkı da bu
süreçteki payları nedeniyle ne sağ ne sol bloktan memnun
olmayınca 4 Mart 2018 seçiminde 5* ve Lig partilerini öne çıkardı. O
günlerde Euro için en kötü senaryo bu iki partinin koalisyonu olarak
gösterilirken süreç buraya doğru kaydı. Ancak Cumhurbaşkanı, ikisinin
kurduğu hükümetteki ekonomi bakanını veto edince tepkiler arttı.
Cumhurbaşkanı Mattarella, bir teknokrat hükümeti kurulmasını ve
erken seçime gidilmesini isteyerek IMF'nin eski Türkiye Masası şefi
Cottarelli’yi görevlendirdi. Ama Demokrat Parti haricindeki büyük
siyasi partilerin hepsi, teknik hükümete güvenoyu vermeyeceklerini
açıkladı. Bu durum belirsizliği, belirsizlik ise satışları artırdı.
İtalya'da siyasi krizin derinleşmesi dün global ekonomiyi vurdu.
Riskten kaçınma eğilimi ile İtalyan tahvillerine gelen satışlarla faizler
artarken Almanya ve ABD tahvillerine para girişi oldu. Euro dolar
karşısında sabah 1.1630 iken hızla değer kaybederek öğlen 1.15'e
kadar geriledi. Zaten düşüş trendinde olan İtalyan borsası % 3 daha
düşerken Avrupa borsaları da günü kayıplarla kapattı. ABD’de Dow
Jones % 1.6 kayıpla kapandı. Bu satış dalgasından BIST de
etkilendi ve bugün de etkilenecek.
Basında yer alan haberlere göre Londra'da yatırımcılarla buluşan
Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya'nın, yeni bir faiz artırımı sinyali
verdiği bildirildi. Bilindiği üzere TCMB 1 Haziran’dan itibaren %
16.5’dan 18.0’e çıkma hakkına kavuşacak. Bu sayede dolar endeksi,
3 gündür değer kazandığı halde TL’ye karşı değer kaybediyor. Bu
sabah 4.55 seviyelerinden işlem görüyor.
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Borsada iki günde % 5 yükselişin
getirdiği olumlu hava sonrası
realizasyon sürüyor.

30 Mayıs Çarşamba
*SODA ve ALGYO temettü ödeme
*Milletvekili kesin aday listeleri ilanı
10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi
12:00 Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı
21:00 FED Bej Kitap Raporu
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

TCMB

hamleleri

sonrasında

103,800’ü

yukarı kırıp 106,500’e kadar çıkan BIST 100
gerek temettü ödemelerinin etkisi gerek
İtalya sorunu nedeniyle düşüşte. 103,500
seviyesi aşağı geçilirse hedge gerekecek.

Modelimize göre (09:15 itibariyle) VIOP
X30YVADE 400 puan civarında kayıpla, BIST
100 ise % -0.3 civarında güne başlayacaktır.

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

.

