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Piyasalarda petrol kaynaklı dalgalanma sürüyor… Düne Başkan
Trump’ın S.Arabistan ve Rusya'nın aralarındaki fiyat savaşını sona
erdirecek bir üretim anlaşmasına önümüzdeki günlerde varmalarını
beklediği yönündeki açıklamasının verdiği iyimserlikle başlayan
piyasalarda söz konusu faktörün etkileri sürüyor. Kötümser
senaryolara yakın gelen ABD işsizlik sigortası başvurularına karşın
petrol piyasasında uzlaşmanın fiyatlanması dün Wall Street
endekslerini destekledi. Ancak Rusya’dan bu konuda net bir
açıklamanın gelmeyişi haftanın son işlem gününde dünkü
kazanımların petrol fiyatlarında ve vadeli ABD endekslerinde kısmen
geri verilmesine neden oldu.

Türkiye’de enflasyon açıklanıyor… TÜİK, Mart ayı enflasyon
verisini bugün 10:00’da açıklayacak. Bloomberg anketine göre, Mart
ayı için aylık TÜFE beklentisi %0.50, Garanti BBVA beklentisi ise
%0.23 şeklinde. Günün öne çıkan bir diğer verisi ABD’de
açıklanacak istihdam verileri (TSİ15:30) olsa da, söz konusu verinin
mevcut süreci tam yansıtmayan dönemi içermesi nedeniyle veri
etkisi zayıf kalabilir.

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 dört günde gelişen gün içi tepki
alımları sonrasında söz konusu görünümde değişiklik bulunmuyor.
Genel görünümde 85,000-84,000 destek, 92,000-94,000 direnç
seviyeler olarak ön planda kalmakta. Söz konusu görünüm içinde
yeni güne yatay eğilimle açılış beklerken, ilk aşamada 87,800-
87,700 destek, 90,200-90,300 direnç seviyelerinin öne çıkmasını
bekleriz. Söz konusu seviyelerdeki kırılma gün içinde 1000 puanlık
trade alanı açabilir.

VİOP Endeks30 – Kısa vadede olumlu görünümün korunması
adına 106,000 bölgesi önemini korumakta… Kontratta dün gün
kapanışı 106,850 bölgesinden, akşam seansı kapanışı ise 107,450
seviyesinden gerçekleşti. Yeni günde kontratta yatay açılış
bekliyoruz, açılış sonrasında 106,900 bölgesi altında kalınması
halinde 106,400-105,900 aralığına yönelik geri çekilme beklenebilir.
Kısa vadede 106,000 bölgesi üzerinde kalınması halinde aynı vade
adına tepki alımlarının tekrar etkin olabileceğini düşünüyoruz.
107,800 ve 108,500 ise aynı vadede dirençler konumunda.

Spot USD/TL... ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol üretim
kısıntısına dair attığı tweet ile brent petrol fiyatında %30’un üzerinde
yükseliş oldu. Bu iyimserlik ile beraber ABD piyasaları günü yaklaşık
%2 değer artışı ile kapattı. Küresel çapta pozitif hava esmesine
neden olan bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine de
olumlu yansıdı. Aynı zamanda dün yurt dışında özellikle Londra
piyasasında oluşan TL likidite sıkışıklığı olma ihtimali beklentisi ile
‘kısa TL’ pozisyonların kapandığını ve bu nedenle açığa çıkan TL
ihtiyacından dolayı swap piyasasında gecelik TL faizlerinin %60
seviyelerine kadar yükseldiğini izledik. USDTRY kurundaki GOÜ
kurlarına göre oluşan olumlu ayrışma nedenini yurt dışı
piyasalardaki olumlu hareketler ve yabancıların pozisyon kapatmak
için artan TL talepleri olarak değerlendirebiliriz. TL Dolara karşı dün
%1.4 değer kazandı. Spot USDTRY; 6.66 – 6.70 seviyelerinin gün içi
direnç olarak, aşağıda ise 6.61– 6.56 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Nisan kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.72 - 6.76 ;
destek seviyeleri de 6.67 – 6.62 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)

ALGYO 11,05 11,63 12,15 12,67 13,26 43,5 1,7

ALKIM 48,50 49,64 50,65 51,66 52,80 12,0 0,3

ARCLK 12,78 13,08 13,35 13,62 13,93 65,5 3,5

CCOLA 33,84 34,72 35,50 36,28 37,16 28,8 0,7

ECZYT 7,94 8,75 9,48 10,21 11,02 23,9 2,3

ENJSA 5,90 6,07 6,23 6,39 6,56 30,2 3,9

IPEKE 7,15 7,51 7,84 8,17 8,53 251,8 27,7

ISCTR 4,47 4,55 4,62 4,69 4,78 175,6 28,6

MGROS 22,11 22,52 22,88 23,24 23,65 73,4 3,1

SASA 6,00 6,87 7,66 8,45 9,33 169,3 20,2

TATGD 5,30 5,58 5,83 6,08 6,36 20,5 3,1

TCELL 11,79 12,17 12,52 12,87 13,26 164,4 11,8

F_XU0300420-AL PETKM-SAT Pair Trade

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz 

Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet

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

PETKM 3,11 3,29 3,46 3,63 3,81 495,8 129,4


