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26Temmuz 2018
Her Şeye Rağmen Borsa
BIST 100 Endeksi 12 Temmuz’da 88,168i gördükten sonra önce
toparlandı 17 Temmuz’dan sonra da her gün yükseldi. BIST 100
Endeksi TCMB kararı sonrasında % 3.33 düşerken hemen ertesi
günü %3.51 yükselişle 95,368 seviyesinden kapattı. Dün öğlen
saatlerinde ABD’li rahip Brunson’un ev hapsine alındığı haberinin
gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da alımlar hız kazandı. (18
Temmuz’daki duruşmada tutukluluğu devam kararı alınmıştı. )
Salı günkü TCMB toplantısı öncesinde bir noktaya dikkati çekmiştik:
Son 3 günde borsadaki alımların % 70’ini 2 kurum yapmış ve borsadan
600 mn TL VIOP’tan 300 mn TL net alış gelmişti. Yani alımlar genele
yayılmayıp yoğunlaşma oluşmuştu. TCMB faizi değiştirmeyince gelen
satışlara bir miktar bu iki kurum katkı da bulunsa da dün seans açılır
açılmaz endekse etkili hisselerde alıma geçtikleri görüldü. Günün ilk
yarısında 331 mn TL aldıktan sonra ikinci yarıda 236 mn TL daha
alarak toplamda 567 mn TL aldılar. Öyle ki son 5 günde borsadaki net
alımların % 80’i olan 1 milyar liralık hisse alan bu kısa vadeli yabancı
yatırımcıların ardından gelen alıcı kurum sadece 58 mn TL almış.
(ikilinin % 5 i kadar) Yani ikili; büyük oynuyorlar. Herkese ve her şeye
karşı borsayı sürüklüyor! Bu durum, yatırımcı talebinin az olduğu bir
dönemde yatırımcıların portföylerinin değerini artırdığından çok güzel
bir durum ortaya çıkarıyor..........................................................................
Yurtdışında ABD-AB arasındaki anlaşma gündemde öne çıktı.
Trump’ın kafaya taktığı otomobili hariç bırakarak AB ile tarifeleri
indirme için sözlü anlaşması, ticaret savaşları endişelerini azaltabilir.
Ama Çin’e yönelik hamleler henüz bitmedi. Bugün veri takviminde
14:45’te açıklanacak olan AMB faiz kararı takip edilecek. Beklentiler
faiz artırımının olmaması yönünde olup, faiz artışının gelecek yılın
üçüncü çeyreği olarak ekonomistler tarafından öngörülse de,
15:30’daki Draghi’nin açıklamalarından net bir tarih alınmaya
çalışılacak.
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93,500 stop noktası
olmak üzere longda
gidilmeli

26 Temmuz Perşembe
14:30 Yabancıların DİBS ve Hisse haftalık verileri
14:45 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
15:30 Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması

27 Temmuz Cuma
13:30 Rusya Faiz Oranı Kararı
15:20 FOMC üyesi Bullard Konuşması
15:30 ABD GSYİH 2.Ç
17:00 ABD Michigan Tüketici Beklentileri

Volatilite o kadar yüksek ki önceki gün
93,000’de aşağı yönlü stop olurken dün de
93,500’de yukarı yönlü stop olduk. Yine
93,000 altı olmadıkça longda kalınması
önerilebilir

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
300 puan civarında artışla, BIST 100 ise %
0.2

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

