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Borsa da tarihi zirve seviyesine Merrill Lynch'in Türk hisselerindeki tavsiye düşürme
haberine rağmen ulaştı
.

ABD’nin dünü yükselişle kapatması, Avrupa vadeli işlemlerdeki yükselişin paralelinde İMKB
bugüne rekorla başladı. Bir süredir sürekli yükselen İMKB bugün açılışta rekor tazeledi. 59 bin
38 puanı gören endeks tarihi zirve yaptı. Endeksin bu zirvesinin dünyanın en büyük yatırım
bankalarından biri olan Merrill Lynch'e rağmen gerçekleşmesi de dikkat çekici oldu. Merrill
Lynch, dün bir rapor yayımlayarak Türk hisse senetleri için tavsiyesini 'underweight'e yani
ortalamanın altı seviyeye indirdi.
DÖVİZ
PİYASASINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
ABD Doları, yaklaşık iki aylık aradan sonra önceki gün kapanışa doğru gerilediği 1,5000 liranın
altındaki seviyelere bugün tekrar geldi.
Dün 1,5070 liradan kapanan dolar sabah alışta 1,4960, satışta 1,5030 liradan güne başladı.
Bankalararası piyasa da yaklaşık bu oranlardan açılış gerçekleşti.
Saat 09.30'da hem serbest piyasada hem de bankalararası piyasada 1,5000 liranın altına doğru
bir gerileme yaşandı.
İstanbul serbest piyasada en son bu yıl şubat ayı başlarında 1,5000'ün altında seyreden dolar
yaklaşık iki aylık aradan sonra bu seviyeleri 7 Nisan Çarşamba günü kapanışa doğru
tekrarlamıştı.
Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4920 TL, en yüksek fiyat
1,4940 TL, satışta en düşük fiyat 1,4970 TL, en yüksek fiyat 1,4990 TL düzeyinde bulunuyor.
Serbesp piyasada ise 1,4940 liradan alınan dolar 1,4990 liradan satılıyor.
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