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İlk Başkan Göreve Başlıyor
Seçimden sonra yükselemeye başlayan BIST 100, cuma günü 99,806
puanı gördükten sonra % 0.37 düşüşle 98,734 puandan kapattı.
Ancak dolar kuru gerileyince Endeksin dolar bazında fiyatı 21,423’e
yükseldi.
ABD tarafında Tarım dışı istihdam iyi gelse de saatlik kazançlar ve
işsizlik datalarının beklentinin altına gelmesi TL’nin dolar karşısında
değerlenmesine neden oldu. Kur 4.60 seviyesinin altında kapanış
gerçekleştirirken, dolar endeksindeki 8 gündür devam eden düşüş
TL’nin değer kazanmasına destek oluyor.
Bugün Türkiye’nin ilk başkanının göreve başlangıcı gündemde
yer alıyor. Saat 16:30’da yemin edecek Erdoğan 21:30’da kabineyi
açıklayacak. Yeni kabinede ekonomi yönetimi sadeleşerek 3
bakanlığa inerken (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı) onlara politika önerileri geliştirecek
Ekonomi Politikaları Kurulu oluşturulacak.
Trump’ın Çin’e vergi uygulamasının başlamasının ardından yeni
hamleler için kenara çekilmesi ile piyasalar kayıplarını geri almaya
başladı. Temmuz ayının ilk haftasında Bovespa % 3.1, Dax % 1.6,
Milano %1.4 yükselirken ABD endeksleri de geri kalmayarak % 1
civarında artış sağladı. Böylece Temmuz ayı iyi başladı diyebiliyoruz.
Piyasalar, Temmuz sonunda Trump’ın hem Çin’e hem AB’ye
sürprizleri olabileceğinden bu arayı iyi değerlendirmek istiyor
olabilirler.
Bugün asya piyasalarındaki pozitif seyrin devamı ile birlikte
yurtiçinde taze bir kabine beklentisinin TL’yi güçlendirmesi birleşince
(Bu sabah USD /TL 4.54 e indi) borsanın güne iyi bir başlangıç
yapması beklentisini artırdı.
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Endekste Long pozisyonumuz
devam ediyor.
Stopumuz artık 97,500!

9 Temmuz Pazartesi
Milletvekilleri yemin töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ve
yeni kabinenin açıklanması
10 Temmuz Salı
11:30 İngiltere İmalat Üretimi
11 Temmuz Çarşamba
11:00 Türkiye Cari Açık Verisi
14:20 ABD Opec Aylık rapor
15:30 ABD ÜFE Endeksi

Endekste 97,500 direnci geçildiğinden artık
stop seviyemiz burası olur. Long
pozisyonumuza devam ediyoruz. Direnç
olarak 99,500'den geçen düşen trend
önemli.
Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
600 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.5 civarında artışla güne başlamasını
öngörüyor.

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