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Bu kez petrol fiyatları ön planda… Koronavirüsün kaynaklı global
büyüme endişelerinin fiyatlandığı piyasalarda yeni haftaya başlarken
petrol fiyatlarındaki sert gerileme risk alma iştahını düşüren yeni
faktör oldu. Rusya’nın petrol arzını düşürmemesi sonrasında Suudi
Arabistan’ın resmi satış fiyatlarını indirmesi sonrasında Brent
petrolde haftaya 30ABD$’ına yaklaşan yaklaşık %30’luk değer
kaybıyla haftaya başlanıyor. Gelişme hafta sonunda petrol fiyatlarına
duyarlılığı yüksek orta doğu ülkeleri endekslerinde sert satışlara
neden olurken, benzer risk fiyatlaması yeni haftanın açılışında diğer
ülke borsalarına yansımış durumda. Merkez bankaları ve ekonomi
yönetimlerine yönelik beklentilerin yeniden arttığı süreçte vadeli
işlemlerde MSCI GOP endeksi %4.5 düşüşle işlem görüyor.

Küresel piyasalar paralelinde TL cinsi varlıklarda dalgalanma
sürüyor… Jeopolitik risk faktörünün geçtiğimiz hafta kısmen
gündemden düştüğü süreçte TL cinsi varlıklarda oynaklık bu kez
yurtışı kaynaklı gelişmeler nedeniyle gündemde. Yılın başından bu
yana MSCI GOP endeksinde göre %1.8 daha iyi performansa sahip
Türk hisse piyasasında yüksek oynaklıkla birlikte toparlanma
eğiliminin gündemde kalmasını beklemekteyiz. BİST’e kote şirketler
4Ç19 finansallarını açıklamayı sürdürürken, öngörülerimize Garanti
BBVA Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri raporundan ulaşabilirsiniz.

BİST-100 – Yüksek oynaklıkta kısa vadeli destek seviyeler
yeniden ön plana çıkacak… Endekste devam eden dalgalı eğilimde
yeni haftaya zayıf başlangıç yapılmasını öngörmekteyiz. Olası zayıf
açılışı takiben 106,000-104,500-103,500 desteklerinin takip
edilebileceğini düşünmekteyiz. 103,500 bölgesi üzerinde kalındıkça
gün içi zayıf tepki alımları gündeme gelebilirse de, 109,000-110,000
bölgesi aşılmadıkça mevcut yüksek oynaklık şartlarından
uzaklaşılmasını beklemiyoruz.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destek arayışları… Kontratta zayıf
açılış öngördüğümüz günde 127,500-125,000 destek seviyelerinin
gündeme gelmesini beklemekteyiz. Söz konusu destek aralıkta tepki
alımları gündeme gelebilirse de 130,000-130,500 bölgesi üzerinde
yeni bir fiyatlama oluşmadıkça volatil eğilim gündemde kalacaktır.

Spot USD/TL... Virüs salgını ile beraber global çapta tüm
endekslerde satıcılı seyir hakimiyetini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta
Fed’in olağanüstü bir toplantı ile önlem olarak acil 50 baz puan faiz
indirimi ardından küresel büyüme üzerindeki endişelerde azalma
olmadı aksine negatif senaryo fiyatlamaları daha belirgin şekilde
devam etti. ABD tahvil faizleri rekor seviyelere gerilerken, güvenli
limanlara olan talep arttı ve Dolar Endeksi’ndeki zayıflama hız
kazandı. Bir sonraki FOMC toplantısından piyasa fiyatlamalarına
bakılırsa 70 baz puan daha politika faizi indirimi bekleniyor.
Yurtdışında durum böyle olunca gelişmekte olan ülke kurlarında
satıcılı seyir hakim. Ruble ve Meksika Pezosu’nda yüzde 5’in üzerinde
düşüş yaşanıyor. Ekonomik aktivitelerin toplarlanması için faiz
indirimleri yanı sıra parasal teşvik olması açısından mali paketlerin de
gündeme gelmesi gerekebilir. Spot USDTRY; 6.18 – 6.20
seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.15 – 6.10
seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.20 - 6.22 ; destek
seviyeleri de 6.16 – 6.12 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)

AKSEN 3,38 3,70 3,99 4,28 4,61 21,2 5,3

ARCLK 17,03 17,51 17,94 18,37 18,85 63,3 3,1

ODAS 1,81 1,95 2,07 2,19 2,33 344,8 156,5

PETKM 3,33 3,44 3,54 3,64 3,75 499,8 127,0

TCELL 13,47 14,05 14,57 15,09 15,68 149,3 10,5

VESTL 12,16 12,72 13,22 13,72 14,29 123,3 8,6

EREGL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

THYAO-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

F_XU0300420-AL TUPRS-SAT Pair Trade


