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Borsada Hedef Neresi?
BIST 100 endeksi, negatif seyrini sürdürmeye devam ediyor. Dün de
% 1.44 düşüşle, 97,823 puandan kapattı. Gün içerisinde en yüksek
99,908 gördükten sonra satıcılara yenildi. Yani 100 bini geçmeye
gücü yetmedi.
Borsada son yılların en zayıf seyrinin hedefi neresi olabilir diye
baktığımızda 2 ana nokta dikkat çekiyor. İlk ihtimal “dirençler
sonradan destek olur” kuralı gereği 2013 yılında gerçekleşen ve
2017’ye kadar geçilemeyen zirve seviyesinin tekrar test edilmesidir.
Bu nokta: 93,400 civarıdır. İkinci ihtimal ise son 9 yılda endeksin
ayrılsa da geri döndüğü ortalama fiyatıdır. Aylık grafikte görüleceği
üzere bu seviye önümüzdeki aylarda 88,000 seviyesine işaret
etmektedir. Önceki tecrübeler bu seviyeye değdikten sonra ciddi bir
alış dalgasının tetikleneceğini de göstermektedir. Ancak bu seviye,
bugünkü kapanışın % 10 altını işaret etmektedir. Yani 88,000
seviyesine gerilemesi halinde endekse “Güçlü Al” önerisi verilmelidir.
Yada üçüncü bir ihtimal olarak 102,000 seviyesinin yukarı geçilerek
düşen trendi bitirmesi olacaktır. Bu seviye de bugünkü kapanışın % 4
üzerindedir.
Endekse etkili hisselerden YKBNK 4.1 milyar TL’lik % 94.31 oranlı
bedelli sermaye artırımına bugün başlıyor. Bölünme sonrası YKBNK
2.41 baz fiyattan Rüçhan hakkı ise 1.33 fiyattan güne başlayacak.
BIM ise temettü ödemesinin ilk taksiti net 93.5 kuruş bugün
dağıtacak. Bu temettünün BIST 30 Endeksini 150 puan düşürücü
etkisi olacak. TOASO 1.1 milyar TL değerinde yatırım teşviği almıştır.
Bugün yurtdışında ekonomik veri takvimi yoğun; İngiltere, Avrupa
Bölgesi PMI verileri, ABD tarafında ise PMI ve İş imkanları takip
edilecek gün içi önemli veriler.
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Yarın ki TCMB öncesi
zayıf seyir sürüyor.

6 Haziran Çarşamba
BIMAS Temettü ödemesi
Yapı Kredi Bankası Bedelli Sermaye Artırımı
7 Haziran Perşembe
Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme başlıyor.
14:00 TCMB Faiz Toplantısı (Son % 16.50)
8 Haziran Cuma
11:15 ECB'den Mersch'in Konuşması
11:30 İngiltere İmalat Üretimi (aylık)
15:30 Kanada İstihdam Değişikliği

Endeks 100,000 üzerine çıkmadıkça düşen
trendin devamı gündemde kalabilir.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
100 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.1

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

