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Yabancıların Satışı Devam Etmiş
BIST 100 endeksi dün100,510.33 puana kadar çıksa da sonrasında
98,938’e kadar gerileyip günü % 0.08 artışla 99,250 puandan kapattı.
Bankacılık endeksi % 0.18 arttı. YKBNK’nin yarın % 94 bedelli
sermaye artışına başladığını hatırlatalım.
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Üstüne çıkamadıkça hedge gerekir.

BIST verilerine göre yabancı yatırımcılar, Şubatta 425 mn dolar,
Martta 377 mn dolar, Nisanda 490 mn dolar sattıktan sonra Mayısta
da 137 mn dolar satmışlar. Böylece 4 aylık satışların toplamı 1.43
milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcılar Mayıs ayı içerisinde en çok
net alımı KOZAA ve KRDMD hissesinde gerçekleştirirken, en çok net
satımı ise PETKM ve GARAN hissesinde gerçekleştirdiler.
Aselsan’da ikincil halka arz başarıyla tamamlandı. İki günde 64.646
sayıda yatırımcıdan 160.594.642 adet talep toplanırken 140.000.000
adet pay satışı yapıldı. Hisse fiyatı 21,35 TL olarak belirlenirken,
yabancılar ve yerli kurumsala ayrılan tahsisat, bu yatırımcılardan
yeterli talebin gelmemesi nedeniyle yerli bireysel yatırımcılara verildi.
Böylece payların yüzde 80'i yerli yatırımcılar tarafından satın alındı.
Mayıs ayı TÜFEsi %1.62 olarak açıklandı. Buna göre İlk 5 aylık TÜFE
%6.39 olurken yıllık TÜFE %12.15 oldu. Çekirdek enflasyon %12.64 ile
tarihi zirve gördü. Önceki mayıs aylarında negatif olan Gıda ve
Alkolsüz içecekler bu yıl aylık bazda % 1.45 artış yaşayarak % 1.62
aylık enflasyonun % 0.33lük kısmını oluşturdu. Aylık % 1.62 gelen
enflasyonun % 0.41 kısmı Ulaştırmadan kaynaklandı. Enflasyon verisi
öncesi 4.67’ye kadar çıkan dolar kuru sonrasında geriledi. Bu sabah
da 4.60 altında işlem görüyor. Gösterge tahvil faizinin TCMB faiz
artırımı sonrasında gerilemesine rağmen şimdi üzerine çıkarak %
17.83’e ulaştığını belirtmekte fayda var. Dün Foreksin anketine katılan
19 kurumun 9’u TCMB’nin Perşembe günü yapacağı toplantıda faiz
artırımı beklemezken 10’u % 0.50-1.00 arasında faiz artışı bekliyor.

5 Haziran Salı
11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI
16:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario
Draghi konuşacak
6 Haziran Çarşamba
BIMAS Temettü ödemesi
7 Haziran Perşembe
Gümrük kapılarında ve yurtdışında oy verme
başlıyor.
14:00 TCMB Faiz Toplantısı (Son % 16.50)

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

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

civarında

artışla

güne

başlamasını

öngörüyor.

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

.

