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25Temmuz 2018
Ufukta 85,000 mi Gözüktü?
6 Haziran 2018’deki bültenimizde “Borsada son yılların en zayıf
seyrinin hedefi neresi olabilir diye baktığımızda 88,000 seviyesine
işaret etmektedir. Endeksin 88,000 seviyesine gerilemesi halinde
endekse “Al” önerisi verilmelidir” demiştik. Endeks, 12 Temmuz
2018’de 88,168 seviyesini gördükten sonra % 9 yükselerek önceki
gün 96,035 seviyesini gördü. Son 3 günde iki yabancı yatırımcı 600
mn TL alarak endeksi toparlamıştı. Muhtemelen beklentileri, “TCMB
faiz artırım kararı ile diğer yabancı yatırımcılar gelir ve kendi
hisselerini onlara satarlar” şeklindeydi. Fakat iş, öyle olmadı.
TCMB, saat 14:00’te faiz oranını %17,75 seviyesinde sabit bıraktığını
açıkladı. Bunun üzerine TL varlıklar hızlı değer kaybı yaşadı: Dolar
4.93’e kadar 18 kuruş artarken 10 yıllık tahvil faizi % 17’den %
18.67’ye çıktı. BIST 100 ise artıda iken günü %3.3 kayıpla 92,133
seviyesinden kapattı. Banka endeksi % 5.7 düşerek feci gidişatı
devam ettirdi. Karar sonrası borsadaki yoğun satışların, uzun vadeli
yabancılardan geldiği görüldü. Bu durumda önümüzdeki günler
için 88,000 seviyesi kritik hale geldi. Eğer geçilirse 85,000
seviyesinin görülmesi beklenebilir. O günlerde yabancı payının da %
59lu seviyelere gerilemesi muhtemel olacaktır.
Yurtiçinde bir diğer gündem 2. Çeyrek sonuçlarının açıklanmaya
başlaması olmaktadır. Dün Türk Telekom beklentilerden biraz kötü
olarak 892 mn TL zarar açıkladı. Bugün Turkcell, Akbank ve TSKB ile
devam edecek olan 2. çeyrek sonuçları bize, Nisan-Mayıs ayındaki
kur-faizdeki dalgalanmanın şirketlerde yarattığı hasarı gösterecek.
Solo mali tablolar 9 Ağustos’a kadar açıklanacakken konsolide mali
tablolar araya giren bayram tatili nedeniyle 27 Ağustos’a kadar
açıklanacak.
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Riskler artıyor!
93,500 yukarı geçmedikçe
short gitmekte fayda
olabilir.

25 Temmuz Çarşamba
11:00 Almanya IFO Beklenti Endeksi
14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı
14:30 Türkiye Reel Kesim güven Endeksi
17:00 ABD yeni konut satışları
26 Temmuz Perşembe
14:30 Türkiye Yabancıların DİBS ve Hisse haftalık
verileri
14:45 Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
15:30 Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması

88 binlerden 93 binlere kadar kârlı bir seyir
izleyip dün terse pozisyon açmayı önerdik.
Artık

93,500

yukarı

geçilmeden

longa

dönmeyi önermiyoruz. Aşağıda ise 88 bin
önemli

destek

ama

85

bin

seviyesi

hedeflenebilir.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
ve BIST 100’ün yatay bir şekilde güne
başlamasını öngörüyor.

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

.

