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29 Mayıs 2018

Hamle Üstüne Hamleler
Merkez Bankası, hamle üstüne hamle yaparak Türk Lirasının
arkasında durmuş ve kredibilitesinin de artmasını sağlamıştır.
-İlk hamle; 16 Mayıs günü kur 4.50 ye yaklaştığında yapılan açıklama
oldu: "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip
edilmektedir."
-Ancak piyasada dolara talep sürünce ve 23 Mayıs günü kur 4.92’yi
görünce ikinci hamle geldi. 7 Haziran’daki toplantıyı beklemeden
acil toplanarak geç likidite penceresinden borç verme faizini 300
baz puan artışla %13.50’den %16.50’ye yükseltti.
-24 Mayıs’ta bu kez Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım
İhalelerinde 29 Hazirana kadar satacağı döviz miktarını 6.5 milyar
dolardan 7.6 milyar dolara yükseltti.
-25 Mayıs Cuma sabahında 31 Temmuz 2018 sonuna kadar vadesi
dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont
kredilerinin ödenmesinde USD 4,20, Euro 4.90 olarak sayılacak
kararı geldi. Bu hamlelere karşın dolar kuru haftayı 4.71 ile kapattı.
-28 Mayıs Pazartesi Merkez Bankası, açıklaması ile son hamlesini
de yaptı. Buna göre normal zamanlardaki gibi Bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran,
mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir. Buna karşın
piyasadaki likiditeyi kontrol etmek için de alt ve üst için +/- 150 baz
puan faiz oranları ile bir patika belirlendi. Yeni operasyonel
çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.
Ne kadar bir kullanım olduğunu merak edenler için bankaların dün
TCMB’den % 16.5 ile 118 milyar TL kullandığını söyleyelim.
-Bugün de Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı
Londra’da 90 civarında yetkili ile görüşerek Türkiye’yi anlatacak.
Son hamle ile dolar kuru 4.56ya kadar gerilemiş, tahvil faizi %
17.5 dan % 17.0’ye inmiştir. Borsa ise % 5 yükselen banka
hisseleri önderliğinde % 3 artmıştır.
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Borsada son iki günde % 5
yükselişin getirdiği olumlu hava
için 107,200 direnci önemli!

29 Mayıs Salı
AEFES, EREGL, MAVI temettü ödeme
17:00 ABD CB Tüketici Güveni
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

Son 2 haftadır testere gibi çalışan BIST 100
101,000’i aşağı kırmadığı gibi 103,800’ü de
yukarı geçmemişti. Dün burayı yukarı geçip
107,200-108,000 aralığını kendine hedef
yapmıştır. Artık 103,800 destektir.

Modelimize göre (09:15 itibariyle) VIOP
X30YVADE 250 puan civarında kayıpla, BIST
100 ise % -0.3 civarında güne başlayacaktır.

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

.

