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22Haziran 2018
Türkiye için Sandık Vakti
BIST 100 endeksi dün 94,324 - 95,398 aralığında seyredip günü
yüzde 0.53 artışla, 95,057 seviyesinde kapattı. Endeksin dolar bazında
fiyatı ise 19,966 seviyesinde bulunuyor.
Biz seçimle uğraşırken dışarda Trump’ın fitilini ateşlediği ticaret
savaşları endişeleri piyasaları tedirgin ediyor. Özellikle latin Amerika
borsaları dün sıkıntılıydı. Ekonomik krizdeki Arjantin halkı ise Messi’si
olduğu halde dünya kupasında başarısız olması ile bir kez daha
üzüldü.
Devlet Bahçeli, 17 Nisan'da gündeme taşıdığı "Ağustos'ta erken
seçim" konusunu, 18 Nisan öğleni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
görüştü. 21 Şubat'ta ortak olarak hazırlanan seçim kanunuyla ilk
ittifakı oluşturan Ak Parti ve MHP ortak kararıyla "erken seçimin 24
Haziran 2018'de yapılmasına" karar verildi. Böylece seçimler 497 gün
öne çekildi. O gün başlayan 66 günlük kronometre artık sona
geldi. Bu Pazar günü, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi
birlikte yapılacak.
Tabi bu 64 günlük süreç ekonomi için iyi olmadı. USD/TL 4.10’dan
4.75’e, gösterge tahvil faizi % 14.4 iken iki ayda % 19.4’e yükseldi.
BIST100 111 bin seviyesinden 95 bin seviyesine gerilerken PETKM %
37, THY % 32 düşerek en çok düşen hisselerden oldu. Pazar günü
için net olan şu ki Meclis seçimi bitecek. Yani meclis çoğunluğu ya
Cumhur İttifakının olacak yada muhalefetin parçalı fazlalığı olacak.
Cumhurbaşkanlığı seçimini ise ya Erdoğan kazanacak yada ikinci tura
kalacak ki ikinci tur ise 8 Temmuz 2018 günü yapılacak. Eğer seçim
ikinci tura kalırsa, 2 hafta daha seçim süreci devam edecek. Aksi
halde hemen yönetim kadrosunun kurulması ile seçim süreci sona
ermiş olacak.
Bu vesileyle, ilk kez uygulanmaya başlayacak Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını dileriz.
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Seçim sonrası görüşmek üzere...

22 Haziran Cuma
OPEC toplantısı
24 Haziran Pazar
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim
25 Haziran Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim Sonuçları
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran)
17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs)

Endekste 95,500 seviyesinin önemli bir
direnç olduğu fikrimiz devam ediyor. Altında
oldukça düşen trendin devamı gündemde
kalabilir. Ancak üstü güzel bir ralliyi ifade
edebilir.
Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
200 puan civarında kayıpla, BIST 100 ise %
-0.1 civarında güne başlamasını öngörüyor.

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