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19Temmuz 2018
Bankalara Tepki Lazım
Borsa İstanbul düne alıcılı bir başlangıç yaparak 10:50’de 92,455’e
kadar çıktıktan sonra ABD’li rahip Andrew Brunson davasını
beklemeye geçti. Bu esnada HALKB’ın % 7 yükseldiği görüldü. Rahibin
avukatının “serbest kalabilir” açıklaması basına yansıdıktan sonra
“rahibin tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 3 ay
sonra 12 Ekim’e ertelendiği” haberi geldi. Haberin ilk etkisi satış
yönünde yansıdı. Endeks 1,400 puan düşerken dolar 5 kuruş arttı.
Ancak ardından gelen dengelenme ile hem BIST100 hem de dolar
başladığı yere geri döndü. Geçen gün dediğimiz gibi “kötü haberler
dipte gelir“ Son 10 günde % 20 düşen bankalar hiç mi yükselmesin,
hep mi düşsün! GARAN 6.53, AKBNK 6.42, ISCTR 4.69, HALKB 6.07,
VAKBN 3.85, YKBNK 2.05’i son zamanların en düşüğü olarak gördü.
Daha 6 ay önce rekor seviyelerdeki hisse yatırımcıları için çok can
acıtıcı bir durum. Umarız bu süreç kısa sürede yerini toparlanmaya
bırakır.
Forbes’e göre 7 milyarlık dünyamızın en güçlü insanı 5 yıldır Putin.
Geçen hafta Putin ile görüştüğü için çok mutlu olan ve bu yüzden
ülkesinde tepki gören Trump, bunun acısını twit atarak çıkarmaya
çalışmış. Bu sabah attığı twitte rahip Brunson’ın tutuklu kalmaya
devam etme kararını “rezalet” olarak yorumlarken “Erdoğan, rahibin
serbest bırakılması için birşeyler yapmalı” dedi.
Küresel piyasalar tarafına baktığımızda ise ticaret savaşlarının etkisinin
azaldığını risk iştahının bir nebze daha arttığını izlemekteyiz. ABD’de
büyük teknoloji şirketlerinin rekorlarını yenilemeleri ile beraber 2.
çeyrek karlarının beklentinin üzerinde gerçekleşen bankacılık sektörü
(Morgan Stanley, Citi Grup, Bank of America) borsaları yukarı taşımaya
devam ediyor. Avrupa borsalarının da son 1 ayın zirvesinde işlem
görmesi global iştahın arttığına bir işaret. Bu konuda, Temmuz
sonunda Çin ve Avrupa ile ilgili Trump’ın ajandasının dolu olduğunu bu
yüzden borsaların bu arayı iyi değerlendirmeye çalışacakları fikrimizi
sürdürüyoruz.
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Borsanın, Rahip haberine rağmen
direnç üzeri kapatması olumlu!
Stop artık 90,500

19 Temmuz Perşembe
*OHAL uzatılmadığından sona eriyor
10:00 Türkiye Mayıs Konut Satış İstatistikleri
14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri
14:30 TCMB Temmuz ayı Beklenti Anketi
20 Temmuz Cuma
17:30 Türkiye Haziran Merkezi Yönetim Borç Stoku
15:00 Fed Bullard konuşması

21 Temmuz Cumartesi
Arjantin'de yapılacak G20 Maliye Bakanları Toplantısı

88,000’den

beri

alım

öneriyorduk.

İlk

hedefimiz 91,500’e ulaştıktan sonra dün de
92,250

üzerinde

kapandık.

Banka

hisselerinde olumlu hareket ile borsa
iyimser olabilir. 90,500 seviyesi ise stop
noktamız.

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