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Küresel tarafta sınırlı tepki alımları ön planda… Apple'ın
koronavirüs nedeniyle ilk çeyrek satışlarına ilişkin yaptığı uyarı
sonrasında büyüme endişelerinin bir kez daha ön plana çıkması dün
piyasa fiyatlamalarında etkiliydi. Yeni günde dün etkili olan satışlar
sonrasında hisse ve emtia piyasalarında sınırlı tepki alımları
görmekteyiz. Koronavirüs vakaları konusunda iyileşme rakamlarındaki
olumlu eğilim ve Çin’de havayolu şirketlerine yönelik likidite desteği
verilebileceği haberleri toparlanmaya katkı sağlayan faktörler. Vadeli
işlemlerde MSCI GOP endeksi %0.6 oranında primli. Günün yurtdışı
ajandasında Fed toplantı tutanakları ön plana çıkıyor.

Para Politikası Kurulu Toplantısı takip edilecek… Yurt içi
gündemde bugün gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı
izlenecekler arasında ilk sırada yer alıyor. 14:00’te açıklanacak karara
ilişkin olarak Garanti Bankası BBVA ve konsensüs beklentisi 50bp’lık
faiz indirimi yönünde. BİST’e kote şirketler 4Ç19 finansallarını
açıklamayı sürdürürken, bugün KCHOL ve ENJSA’nın finansallarının
açıklanmasının beklendiğini belirtelim. Öngörülerimize, Garanti BBVA
Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri raporundan ulaşabilirsiniz.

BİST-100 – Düzeltme süreci devam ediyor… BİST’te kısa vadeli
trend destek bölgesi üzerinde tepki alımları sınırlı kalması sonrasında
oynaklık gündemde kalıyor. Yeni günde gündeme gelebilecek tepki
alımlarına karşın 120,500-120,600 bölgesini önemsiyoruz. Söz konusu
direnç bölge aşılamadığı takdirde süregelen oynaklık içerisinde
119,000-118,600-117,500 seviyeleri potansiyel destekler olarak
gündemde kalabilir.

VİOP Endeks30 – Yön arayışları sürüyor… Kontratta yakın vadede
öne çıkan sıkışmanın dün aşağı yönlü kırılması gün boyunca baskıya
neden oldu. Yeni günde hafif pozitif açılış beklerken, 144,200 seviyesini
ilk aşamada direnç bölge olarak takip edeceğiz. Söz konusu seviyenin
aşılması halinde 144,800-145,000 bölgesine yönelik tepki alımları
görülebilir. 145,000 bölgesinin aşılamadığı hallerde mevcut oynaklık
içerisinde 143,000-142,400 aralığına yönelik baskı devam edebilir.

Spot USD/TL... Bugün yurtiçindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın Para Politikası toplantısında alacağı karar takip edilecek.
Yıllık bazda son gerçekleşen Tüfe rakamı %12.15 seviyesinde ancak yıl
sonunda enflasyonun %8.5 civarında olması beklentiler arasında
bulunuyor. Dolayısı ile TCMB’den, politika faizinde uygun koşullarda
indirimlere devam etmesi beklenebilir. Yıl sonu politika faizi
beklentimiz %9 seviyesinde bulunuyor yani bu noktadan itibaren
indirim için 225 baz puanlık daha yer bulunduğunu belirtebiliriz. Ancak
yurtiçinde jeopolitik risklerin ön planda olduğu dönemlerde TL
varlıkların baskı altında olmasından dolayı para politikasında TL’yi
destekleyici kararlar verilmesi beklenebilir. Bu durumda bugün
yapılacak olan PPK’da faiz indiriminin pas geçilmesi şaşırtıcı
olmayacaktır. Piyasa anketine göre medyan beklenti PPK’da 50 baz
puan faiz indirimi yapılması yönünde. USDTRY’de 6.05 üzerinde
kalıcılık izlenirse 6.10’a yaklaşan fiyatlamalar oluşabilir. Spot USDTRY;
6.08 – 6.10 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.05 -
6.00 seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.

Dolar Şubat kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.11 - 6.13 ; destek
seviyeleri de 6.05 – 6.00 olarak kullanılabilir.
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YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar
sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş.’nin
bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye
dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca,
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce
hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır.
İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden
kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Günlük Strateji Fikirleri tablomuzda teknik analiz baz alarak oluşturduğumuz listede yer almış hisselerde destek ve direnç
seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu nedenle bazı hisselerde destek ve direnç seviyelerini hisse senedinin
kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Hisselere yönelik destek direnç seviyeler açılış öncesi
belirlendiği için gün içi paylaşacağımız öneri ve/veya teknik analiz notlarında yer alacak seviyelerle farklılık gösterebilir.
Hisseler alfabetik olarak sıralanmış, BİST-100 endeksi ve Garanti BBVA Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır.
Performans değerlendirmesinde ilk 10 dakika verisi baz alınırken, performans bilgileri her ayın ilk işlem gününde paylaşılır.
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Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğendiklerimiz

Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet

Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL)

BIMAS 46,82 47,16 47,46 47,76 48,10 79,6 1,7

DOHOL 1,95 1,97 2,00 2,03 2,06 50,7 26,4

ENJSA 7,90 8,16 8,40 8,64 8,90 29,9 3,8

KOZAL 76,95 78,56 80,00 81,44 83,05 117,4 1,5

PETKM 3,95 4,02 4,08 4,14 4,21 506,6 129,6

SAHOL 9,70 9,80 9,90 10,00 10,11 102,6 10,4

TCELL 14,20 14,40 14,58 14,76 14,96 126,7 9,0

THYAO 14,34 14,70 15,03 15,36 15,73 1.703,7 119,6

TRKCM 3,66 3,71 3,76 3,81 3,87 94,7 25,7

VESTL 16,07 16,55 16,98 17,41 17,89 127,3 9,3

YKBNK 2,62 2,71 2,79 2,87 2,97 180,7 65,2

YKBNK-AL VAKBN-SAT Pair Trade


