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14 Haziran 2018
İyi Bayramlar
Daha 14 gün önce Haziran ayı başında 103.3 bin seviyesinde
olan BIST 100, ayın ortasına kadar düşen trendde hareket etti.
93,400den bir kez tepen endeks 2 gün içinde yeniden bu seviyeye
geriledi. Dün % 1.9 düşüşle 93,504 puandan kapattı.
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93,400 seviyesine geldik.
Bayram tatili öncesi
bugün yarım gün!

ABD'de ekonomi rayında gidiyor. Son yıllık TÜFE % 2.8, ÜFE %
3.1 ile % 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde seyrediyor. FED para
politikası toplantısında, oybirliği ile faizi 25 baz puan artırarak
federal fonlama oranını % 1.75 – % 2.00 bandına yükseltti. Böylece
2018'de ikinci kez artırıma gitti. Şimdi beklenti 1 Ağustosu pas
geçip 26 Eylül'de 25 baz puan artırması ve 8 Kasımı pas geçip
19 Aralık'ta bir 25 baz puan daha artırması şekline döndü.

14 Haziran Perşembe

Böylece 2018 tamamında 4 artırım yapmış olacak. ABD Borsa

13:00 Türkiye piyasaları bayram tatiline girecek

endeksleri, FED kararı sonrasında hafif düşüşle kapandı. Kayıplar

14:45 Avrupa MB Faiz Toplantısı

Dow Jones'da % 0.47, S&P 500'de %0.40 oldu.

18:00 Dünya Kupası başlıyor

Bugün Avrupa Merkez Bankası kararı piyasaları daha fazla
etkileyecek güce sahip. Tahvil alımlarını ne zaman durdurma
niyetinde olduklarını ilan edebilirler. 2019 yılı ilk çeyrekte ilk faiz
artırımın gelmesi halinde piyasalar bundan hoşlanmayacaktır.

15 Haziran Cuma
Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Gerek dün ABD borsalarındaki düşüş gerek bu sabah asya
piyasalarında ki satışlar nedeniyle borsanın güne negatif
başlamasını bekliyoruz.
Mübarek ramazan ayına veda ederken herkesin bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dileriz.

Endekste 97,500 önemli bir direnç. Altında
kaldıkça düşen trendin devamı gündemde
kalabilir. 93,400 altına sarkarsak 88,000
gündeme gelebilir.

Modelimiz (09:10 itibariyle) VIOP X30YVADE
700 puan civarında kayıpla, BIST 100 ise %
-0.5 civarında güne başlamasını öngörüyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 12:45)
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