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Merkez Tamam Sıra Borsada
*TCMB, dünkü toplantısında en iyimser beklenti olan 100 baz puanı
da aşarak 125 baz puanlık artış yaptı ve politika faizini % 17.75’e
çıkardı. Dünkü bültenimizde, “dolardaki hareketin ve gösterge
tahvilin faizinin % 18’e kadar çıkması nedeniyle bir faiz artırımı
fiyatlandığını” söylemiştik. Neticede Merkez Bankası; 25 Nisan’dan
önce % 12.75 olan faizi 43 günde 3 kez artırarak % 17.75’e çıkarmış
oldu. Dolar kuru 25 Nisan’da 4.05 TL iken 7 Haziran’da 4.50 TL
olmuştur. BIST 100 ise 108 bin iken 98 bin olmuştur............
*Genel kanaat, Merkezin bu hamlesiyle yılın ikinci yarısında
büyüme hızında bir yavaşlama olacağı yönünde. Gerek kurdaki
yükselişin kalıcı olması gerekse faizlerdeki artış, şirketlerin
kârlarında da azalmaya yol açacaktır. Bu durumda da
değerlemelerde iki önemli faktörde değişiklik söz konusu olacaktır:
İlki şirketlerin sermaye maliyetlerinde artış, ikincisi kârlardaki azalış.
Bu yüzden BIST 100 temel hedeflerde birçok kurumun önümüzdeki
günlerde aşağı yönlü revizyonları gelebilir. Hatırlatmak gerekirse
2018’e başlarken BIST100 için 140bine varan hedefler veriliyordu.
*8 Martta Moody’s not indirimi ardından BIST 100 için “117,000
üzerinde kaldıkça sıkıntı yok! Ama altında belirsizlik artar” demiştik.
O günden sonra birçok olay oldu ve bugün itibariyle seçimler
sonrası belirsizlik dışında çoğu unsur netleşmiştir. Bu yüzden 95
bine kadar gerileyen BIST 100’ün tepki vermesi normaldir.
*Dün IMF, Arjantin’e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti.
Böylece krizin yayılması önlendi. Global piyasalarda ise FED’in faiz
artışlarına paralel gelişmekte olan ülkelerde faiz artışları yaşanıyor.
Örneğin Hindistan'da 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, 2015
yılından beri ilk kez % 8 seviyesini aştı. Emerging market borsaları
düşüşte. Bu sabah Asya’da satışlar var.
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TCMB sonrası piyasalar
biraz morallendi. Ama
dışarısı bozuk

8 Haziran Cuma
11:15 ECB'den Mersch'in Konuşması
11:30 İngiltere İmalat Üretimi (aylık)
G7 Liderler Zirvesi Kanada'da
11 Haziran Pazartesi
Türkiye GSYİH (beklenti : %7,0 önceki %7.3)
12 Haziran Salı
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP
Açılışı

Endekste 99,000 üzerine çıkarsak olumlu
görüşe dönebiliriz. Altında kaldıkça düşen
trendin devamı gündemde kalabilir.

Modelimiz (09:15 itibariyle) VIOP X30YVADE
500 puan civarında kayıpla, BIST 100 ise %
-0.4 civarında güne başlamasını öngörüyor.

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

.

