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Fed’e yönelik faiz indirim beklentileri devam ediyor… Çarşamba
günü acil toplanarak 50bp faiz indiren Fed’e yönelik 18 Mart
toplantısında da faiz indirim beklentisi ön planda. Söz konusu
beklentilerin teyit edilmesi adına bugün Chicago, Cleveland, St.Louis,
New York, Boston, Kansas City Fed başkanlarının yapacakları
açıklamalar takip edilecek. Toplantı öncesinde oynaklık yüksek, 10 yıl
vadeli ABD tahvil faizi %0.8’e geriledi. Vadeli işlemlerde MSCI GOP
endeksi %0.7 düşüşle işlem görürken, altın ons fiyatında faiz indirim
beklentilerinin de etkisiyle yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Türkiye ve Rusya İdlib’de ateşkes üzerinde uzlaşıya vardı… Dün
Moskova’da gerçekleşen zirvede Türkiye ve Rusya Suriye'nin İdlib
bölgesinde ateşkes sağlanması üzerinde anlaşırken, ateşkes gece
yarısı itibarıyla başladı. Jeopolitik risk faktörü açısından olumlu
karşıladığımız söz konusu gelişmeye karşın küresel oynaklık TL cinsi
varlıklar açısından dalgalı eğilimin devamına neden olabilir. BİST’e
kote şirketler 4Ç19 finansallarını açıklamayı sürdürürken,
öngörülerimize Garanti BBVA Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri
raporundan ulaşabilirsiniz.

BİST-100 – Oynaklığa devam… Endekste son bir haftada ivme
kazanan yüksek oynaklık sonrasında yeni haftada beklediğimiz tepki
alımlarıyla öngördüğümüz son direnç bölge olan 112,000 bölgesi test
edilse de üzerinde kalıcı olunamıyor. Yeni günde zayıf açılış
beklediğimiz endeks adına ilk destek bölgeyi 111,000-110,800 bandı
olarak öngörmekteyiz. Söz konusu desek bölge üzerinde zayıf tepki
alımları gündeme gelebilir. Ancak hafta içerisinde olduğu gibi
112,000-113,000 aralığı halen önemli bir direnç konumunda. Gün içi
risk algının yükselmesi adına 110,800 destek bölgesinde kırılma
görmeliyiz, bu takdirde 109,500-109,000 aralığına yönelim ihtimali
gündeme gelebilir.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli dirençler altında dalgalı eğilim…
Kontrat dün 134,225 seviyesinde günü tamamlarken, akşam
seansında kapanış 133,700 olarak gerçekleşti. Yeni günde zayıf açılış
beklediğimiz kontratta destek bölgesi ilk aşamada 133,000-132,700
bandı olarak öngörmekteyiz. Bu destek bölge üzerinde tepki alımları
gündeme gelebilirse de 134,200 bölgesinin aşılamadığı hallerde
oynaklık gün içinde gündemde kalabilir. Öte yandan EREGL’nin
açıkladığı temettü nedeniyle endeks-30 adına yaklaşık -1100 puanlık
etki yaratabileceğini öngörmekteyiz.

Spot USD/TL... Global gündemin ana konusu, virüsün ekonomi
üzerindeki olası olumsuz etkileri ve büyüme üzerinde yaratacağı baskı
nedeniyle duyulan endişeler olmaya devam ediyor. Fed’in bu duruma
sigorta olması için acil bir toplantı ile 50 baz puan faiz indirimi
yapması ardından birçok merkez bankasından faiz indirim beklentileri
oluştu. Faiz indirimi sonrasında endekslerde toplarlanma
yaşanmaması, endişe seviyesini yükselterek piyasalarda daha fazla
faiz indirimi beklentisi oluşmasına yol açtı. Bu beklentilerle birlikte
zayıflayan Dolar Endeksi TL başta olmak üzere GOÜ kurları üzerindeki
baskıyı azaltırken yurtiçinde de olası bir faiz indirim hamlesine
destekleyici bir zemin hazırlamış oldu. ABD tahvilleri son iki günde 25
baz puan daha düşerek önden faiz indirimini fiyatlamaya devam
ediyor. TCMB Politika faizi %10.75 seviyesinde bulunuyor. 19 Mart’ta
TCMB’nin 50 bps üstünde faiz indirme ihtimali bu ortamda artmış
görünüyor. Spot USDTRY; 6.1290 – 6.1390 seviyelerinin gün içi
direnç olarak, aşağıda ise 6.08 – 6.03 seviyelerinin destek
olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.1790 - 6.1890 ;
destek seviyeleri de 6.1120 – 6.0620 olarak kullanılabilir.

10 Yıl Vadeli Tahvil Faizleri
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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)

ARCLK 17,87 18,36 18,81 19,26 19,76 63,7 3,1

DOAS 9,03 9,54 10,00 10,46 10,98 32,9 3,1

EKGYO 1,31 1,39 1,47 1,55 1,64 274,7 175,5

KCHOL 16,77 17,37 17,91 18,45 19,06 84,1 4,2

MGROS 20,54 21,82 22,96 24,10 25,38 59,6 2,4

ODAS 1,88 2,02 2,14 2,26 2,40 345,5 156,7

PETKM 3,44 3,57 3,69 3,81 3,94 503,5 127,8

SASA 7,58 8,23 8,81 9,39 10,04 146,6 16,8

TOASO 25,04 26,11 27,06 28,01 29,08 48,8 1,8

VESTL 12,18 12,97 13,68 14,39 15,19 124,7 8,7

BIMAS-AL SOKM-SAT Pair Trade

EREGL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade


