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Toparlanmaya karşın sonrasında petrol piyasalarına ilişkin
belirsizlikler tam olarak aşılamadı… Geçtiğimiz hafta Başkan
Trump’ın S.Arabistan ve Rusya'nın aralarındaki fiyat savaşını sona
erdirecek bir üretim anlaşmasına önümüzdeki günlerde varmalarını
beklediği yönündeki açıklaması sonrasında gündeme gelen arz
kısıntısına ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını desteklese de belirsizlik
tam olarak aşılamadı. Petrol üretim kısıntısının ele alınmasının
beklendiği ve bugün gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısı,
ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının henüz giderilememiş olması
nedeniyle 9 Nisan tarihine ertelenmiş durumda.

Yeni haftaya risk alma iştahında yükselişle başlanıyor… Nisan
ayında gelişmiş ülke endeksi olan MSCI Dünya endeksi %4, MSCI
Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi ise %1,9 oranında değer
kaybederken yeni haftaya kısmen pozitif eğilimle başlanıyor. Petrol
fiyatlarında toparlanmanın kısmen sağlanması ve küresel anlamda
koronavirüs vakalarında ivmenin son dönemde azalıyor olması tepki
alımlarını destekleyen faktörler olarak dikkat çekiyor. Buna karşın
gelişen ülke kurlarındaki devam eden zayıflık, bu grup ülkelerde
toparlanmanın devamı noktasında risk oluşturmayı sürdürüyor.

BİST-100 – Kısa vadeli işlem bandı içindeki hareket sürüyor…
Son üç haftada kısa vadede olası geri çekilmelerin tepki
yükselişlerine yönelik fırsat verdiğini düşündüğümüzü paylaşmıştık.
Yeni haftaya başlarken görüşümüzde değişiklik bulunmuyor.
88,000 ara destek, 83,500-83,000 ana destek bölge olmak üzere
bu bölge üzerinde 90,500-92,000-94,000 aralığına yönelik yükseliş
beklentimizi yinelemekteyiz. 92,000 bölgesinin destek haline
gelmesi halinde ise 97,000-100,000 bölgesi kısa vadede
toparlanma senaryoları içinde öne çıkabilir.

VİOP Endeks30 – Kısa vadede olumlu görünüm 106,000
bölgesi üzerinde sürüyor… Kontratta dün gün kapanışı 106,625
bölgesinden, akşam seansı kapanışı ise 106,675 seviyesinden
gerçekleşti. Yeni günde kontratta pozitif açılış bekliyoruz, açılış
sonrasında 107,700 bölgesinin aşılması halinde 108,700-109,300-
110,000 bölgesi kısa vadeli görünümde ön plana çıkabilir. Gün içi
destek bölge ise kısa vadede de önemsediğimiz 106,300-106,000
aralığıdır.

Spot USD/TL... Küresel boyutta salgın sürerken ABD ve Avrupa’da
hastalık sayısı yüksek olan bazı ülkelerden bu sayıların yavaşladığına
ilişkin haberler geldikçe zaman zaman global piyasalarda olumlu
fiyatlamalara şahit oluyoruz. OPEC toplantısının ertelenmesi petrol
fiyatlarını baskılıyor. Haftaya başlarken ABD vadeli endeks
fiyatlamalarının %3’ün üzerinde primli olduğunu görüyoruz. Fitch,
Güney Afrika’nın kedi notunu düşürdü. Bu durum diğer gelişen ülke
piyasaları üzerinde de baskı yaratacak bir unsur olarak karşımıza
çıkabilir. Özellikle GOÜ ekonomilerinin daha kırılgan yapıda olması ile
birlikte kredi notlarının daha aşağılara inme riski piyasalarındaki
karışık fiyatlamaların ve para birimlerindeki baskının ana sebepleri
arasında gösterilebilir. USDTRY haftaya 6,7355 ile açılış yaparken
Güney Afrika Randı ve Meksika Pezosu’nda dolara karşı %1 üzerinde
kayıp söz konusu. 6.80 direnç, 6,70 ise destek. Spot USDTRY; 6.77
– 6.80 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.70– 6.66
seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Nisan kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.83 - 6.86 ;
destek seviyeleri de 6.76 – 6.72 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)

ASELS 22,29 22,77 23,20 23,63 24,11 929,1 36,3

IPEKE 7,25 7,56 7,84 8,12 8,43 250,2 27,5

KOZAL 55,05 57,43 59,55 61,67 64,05 143,6 2,0

LOGO 54,18 56,51 58,60 60,69 63,03 16,1 0,2

NETAS 9,51 9,87 10,19 10,51 10,88 52,9 3,9

SISE 3,96 4,08 4,18 4,28 4,40 299,3 57,6

TCELL 11,77 12,15 12,50 12,85 13,24 164,2 11,8

YATAS 5,17 5,36 5,53 5,70 5,89 14,8 2,0

F_XU0300420-AL SOKM-SAT Pair Trade

ISCTR-AL HALKB-SAT Pair Trade

TOASO-AL FROTO-SAT Pair Trade


