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05 Temmuz2018
Borsada Kabine Beklentisi
Seçim sonrası ilk gün satış yiyen borsa sonrasında yavaş yavaş
yükselmeye başladı ve dün itibariyle 97,500 direncine geldi. Gün
içerisinde 96,392-97,455 arasında hareket eden BIST100 günü % 0.66
artışla 97,230 puandan kapattı. Bunda en önemli unsur, YSK
tarafından seçim sonuçlarının dün açıklanmasının ardından
pazartesi akşamı açıklanacak olan ilk başkanlık kabinesinin
yarattığı beklentidir. Enflasyon canavarının yeniden Türkiye’de
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Endekste Long pozisyonumuz
devam ediyor.
Stopumuz artık 96,000!
Altında hedge şart

ortaya çıktığı bir dönemde, yüksek kur seviyesi ve yükselen faiz
hadleri (dün 2 yıllık tahvil faizi % 19.95e ulaştı) ile beraber bu kabine
umut olarak görülmektedir.
5 Temmuz Perşembe

Yeni kabinede ekonomi yönetimi sadeleşerek 3 bakanlığa
inerken onlara politika önerileri geliştirecek Ekonomi Politikaları
Kurulu oluşturulacak. Yatırım Ofisiyle büyük yatırımlar

*YSK Kesin Seçim sonuçları

desteklenecekken Finans Ofisiyle, İstanbul Dünya Finans Merkezi
projesi yürütülecek.

17:00 ABD ISM

Yabancı yatırımcılar bu yılın Ocak sonunda borsadaki hisselerin %
66.0’sına sahiptiler. Ancak önce FED sonra Trump sonra Türkiye’nin
seçim süreci derken borsadan bir miktar satış yaparak çıktılar. Öyle ki
Şubatta 425 mn dolar, Martta 377 mn dolar, Nisanda 490 mn dolar,
Mayısta 137 mn dolar sattıktan sonra Haziran’da da 330 milyon

15:15 ABD ADP İstihdam verileri

6 Temmuz Cuma
15:30 ABD Tarımdışı İstihdam
17:30 Türkiye Hazine Nakit dengesi

dolar satmışlar. Böylece 5 aylık satışların toplamı 1.77 milyar
dolar oldu. Bu yüzden Haziran sonu itibariyle yabancıların borsa
payı % 62.5 ile son 1.5 yılın en düşüğüne geldi. Bilgi olarak
söyleyelim, son 13 yılın en düşüğü Mart 2014’teki % 61.0 seviyesidir.

Endekste destek noktamız artık 96,000
seviyesi. Direnç ise 97,500 olarak gözüküyor.

96,000 üzerinde long kalmayı önermeye
devam ediyoruz. Ancak aşağı kırılması
halinde shorta geçilmeli.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
ve BIST 100 de yatay bir açılış öngörüyor.

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

.

