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04 Temmuz 2018
Enflasyon Canavarı Hoş Gelmemiş
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Endekste Longdaki
Nisan-Mayıs aylarında kurdaki yükselişin Haziranda normalize
olmasıyla reel piyasaya etkisi daha net ortaya çıkıyor. Örneğin tüketim
kısılmış: Haziran ayında binek araç satışları yıllık bazda %38 daralırken,
hafif ticari araç satışları ise yıllık bazda %44 geriledi. Örneğin, zamlar
yoğunlaşmış, tüketen daha pahalıya tüketmiş: Haziran’da TÜFE aylık %
2.61 artarken ÜFE % 3.03 arttı. Gıda enflasyonu % 6.0 ile rekor kırdı.
Açıklanan son veri ile birlikte yıllık bazda TÜFE %15.39 seviyesine
yükselerek endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ürün
bazında bakıldığında Haziran’da; beyaz eşya ürünlerinden ütü % 9.0,
çamaşır makinesi % 6.7, Bulaşık makinesi % 6.0, Buzdolabı % 5.8 artış
yaşarken Bilgisayar ve parçaları (%9), Parfüm (%5), Yurtdışı turlar (%
15), uçak biletleri (%7) gibi dövize bağlı ürünlerin de fiyatlarının ciddi
oranda arttığı görülmekte.
Enteresan olan, zamların bir süre daha devam edeceğini görmek.
Dün enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından alkollü içkilere %
15.5 vergi zammı yapıldı. Bu da ürünlere % 10 civarında zam gelmesi
anlamına geliyor. Bir kötü haber de gazdan geldi. Kommersant
Gazetesi, Türkiye için 205 $ civarında olan bin metreküplük gaz
fiyatının, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak önümüzdeki aylarda
260 $a çıkacağını yazdı.
Türkiye’nin geçmişinde yüksek enflasyonla yaşadığı dönem var. Ancak
yeni nesil buna alışkın değil. Yabancı yatırımcılar da buna alışkın değil.
Dün beklentinin iki katı gelen aylık enflasyon sonrasında borsada
gelen yabancı satışları ve dolar ve faizdeki artış iyi sinyaller değil. Son
15 gündür yurtdışına göreceli daha iyi performans veren borsa için
önümüzdeki günlerde tersi bir durum gündeme gelebilir. Bu yüzden,
BIST 100 için 96,000 seviyesinin altında hedge şart! Üstelik yurtdışında
kayıplar devam ediyor. Bugün asya endeksi % 0.8 aşağıda.

pozisyonumuzda
stobumuz artık 96,000!
Altında hedge şart

4 Temmuz Çarşamba
Avrupa ülkeleri Hizmet PMI verileri
ABD Piyasaları tatilde olacak
5 Temmuz Perşembe
*YSK Kesin Seçim sonuçları
15:15 ABD ADP İstihdam verileri
17:00 ABD ISM
6 Temmuz Cuma
15:30 ABD Tarımdışı İstihdam
17:30 Türkiye Hazine Nakit dengesi
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gözüküyor.
96,000 üzerinde long kalmayı önermeye
devam ediyoruz.

Ancak aşağı kırılması

halinde Shorta geçilmeli.
Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
350 puan civarında kayıpla, BIST 100 ise %
-0.2 civarında güne başlamasını öngörüyor.

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