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ABD kaynaklı haber akışı tepki alımlarını destekliyor… Nisan
ayına satıcılı eğilimle başlayan piyasalarda risk alma iştahını yeni
günde ABD kaynaklı haberler destekliyor. Fed, koronavirüs salgını
kaynaklı ekonomik yavaşlamaya yönelik önlemler açısından büyük
bankalar için kaldıraç kurallarını geçici olarak hafiflettiğini açıkladı.
Piyasalarda oynaklık sebeplerinden petrol fiyatlarında ise yeni günde
tepki alımları görmekteyiz. Bu noktada Başkan Trump’ın
S.Arabistan ve Rusya'nın aralarındaki fiyat savaşını sona erdirecek
bir üretim anlaşmasına önümüzdeki günlerde varmalarını beklediği
yönündeki açıklamasının etkili olduğunu belirtelim. Çin’in stratejik
rezervleri için petrol alımı yapacağı açıklaması da bu eğilime katkı
sağlıyor.

Günün ajandasında ABD haftalık işsizlik sigortası başvuruları
öne çıkıyor… Geçtiğimiz hafta olduğu gibi ABD’de açıklanacak
haftalık işsizlik başvuruları mevcut süreç içinde ilgi odağı olmayı
sürdürecek. TSİ15:30’da açıklanacak veri için beklenti 3.7 milyon
kişi, veri öncesinde haber akışının etkisiyle vadeli ABD endeksleri ve
MSCI GOP endeksinde %1’lik prim görmekteyiz.

BİST-100 – Kısa vadeli işlem bandı içindeki hareket sürüyor…
Haftaya başlarken endekste kısa vadede olası geri çekilmelerin son
iki haftada olduğu gibi tepki yükselişlerine yönelik fırsat verdiğini
düşündüğümüzü paylaşmıştık. Son üç günde gelişen tepki alımları
sonrasında söz konusu görünümde değişiklik bulunmuyor. Genel
görünümde 85,000-83,000 destek, 92,000-94,000 direnç
seviyeler olarak ön planda kalmaya devam ediyor. Söz konusu
görünüm içinde yeni güne yatay eğilimle açılış beklerken, ilk
aşamada 87,800 destek 89,500 direnç seviyelerinin öne çıkmasını
bekleriz. Söz konusu destek bölge üzerinde gelişebilecek olası tepki
alımlarında 89,500 bölgesi aşıldığı takdirde gün içi görünümde ilk
aşamada 90,000-90,300 bölgesine yönelik fiyatlama beklenebilir.

VİOP Endeks30 – Tepki alımlarına paralel dalgalı eğilim
sürüyor… Kontratta dün gün kapanışı 105,600 bölgesinden, akşam
seansı kapanışı ise 105,000 seviyesinden gerçekleşti. Yeni günde
kontratta yatay açılış bekliyoruz, Açılış sonrasında 105,400
bölgesinin aşılması halinde tepki alımlarının 106,000 seviyesine
yönelik sürmesi beklenebilir. Kısa vadeli iyimserliğin sürdürülmesi
adına 106,000 üzerinde kalınması önemini koruyor. Aynı vadede ilk
destek ise 104,400 olarak izlenebilir, söz konusu seviye altında gün
içi volatilite riski yeniden artacaktır..

Spot USD/TL... Virüs salgınının gidişatına ilişkin paniğin artmasıyla
birlikte dün piyasalarda negatif fiyatlamaların yoğunlukta olduğu
koşullar ön plandaydı. Özellikle ABD’de önümüzdeki iki haftanın
hastalığın seyri açısından kritik ilan edilmesi, korkunun finansal
piyasalara da yansımasında en önemli etken oldu. Gelişen ülke para
birimleri dolara karşı yüzde 2-3 seviyelerine varan değer kayıpları ile
günü kapattı. Bugün ise ABD vadeli endekslerinde dünkü yüzde 4
düşüşün ardından bir miktar pozitif fiyatlama yapıldığını görüyoruz.
Bu durum G.O.Ü. Kurlarına da olumlu şekilde yansıyabilir. Türk Lirası
dün %1’in üzerinde değer kaybetti. USDTRY kurunda 6.70 seviyesi
görüldü ancak bu seviyenin üzerinde yurt dışının da bugün göreceli
olarak daha olumlu olmasından dolayı kalıcılık olmayabilir. Spot
USDTRY; 6.72 – 6.75 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise
6.63– 6.58 seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.

USD/TL Nisan kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.78 - 6.81 ;
destek seviyeleri de 6.69 – 6.65 olarak kullanılabilir.
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YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar
sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası 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 A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti 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)

ALKIM 48,13 49,33 50,40 51,47 52,68 12,0 0,3

CCOLA 33,27 34,39 35,40 36,41 37,53 28,7 0,7

IPEKE 6,95 7,36 7,73 8,10 8,52 264,4 29,1

KARSN 1,24 1,27 1,30 1,33 1,37 171,0 100,3

LOGO 54,10 56,53 58,70 60,87 63,30 16,1 0,2

SAHOL 6,73 6,93 7,11 7,29 7,49 111,4 11,7

SISE 3,93 4,05 4,15 4,25 4,37 307,2 59,0

TCELL 11,57 11,95 12,30 12,65 13,04 164,8 11,8

THYAO 8,39 8,70 8,99 9,28 9,60 1.722,7 133,6

TKFEN 12,45 12,78 13,07 13,37 13,70 140,7 8,0

VAKBN 4,31 4,43 4,53 4,63 4,75 199,5 34,8

F_XU0300420-AL SASA-SAT Pair Trade

TCELL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade


