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Hızla gerileyen risk alma iştahı sonrasında tepki alımları öne
çıkıyor… Piyasalarda tarihi günler yaşanmaya devam ediliyor.
S&P500 endeksi düne %5’lik kayıpla başlarken, ABD ve Avrupa’da
endeksler %8’e varan kayıplarla günü tamamladı. Dün etkili olan
sert kayıplar sonrasında yeni günde ise toparlanma öne çıkıyor.
Toparlanmayı destekleyen gelişme ABD Başkanı Trump’ın,
koronavirüs salgınının etkilediği sektörlere yönelik vergi indirimi ve
mali yardım desteği verilebileceğini açıklaması oldu. Söz konusu
ekonomik programın bugün açıklanması beklenmekte. Son gelişme
bu aşamada sert kayıplar sonrasında tepki yükselişi olarak
değerlendirilebilir. Açıklanacak program öncesinde petrol geçtiğimiz
hafta bulunduğu fiyatlamadan halen %17 aşağıda, ancak günlük
bazda %10 primli. Vadeli işlemlerde ABD ve MSCI GOP endeksleri
ise %3’e yakın değer artışıyla işlem görmekte.

Küresel piyasaları takiben TL cinsi varlıklarda toparlanma
günün teması olabilir… Jeopolitik risk faktörünün geçtiğimiz hafta
kısmen gündemden düşmüş olmasına karşın yurtdışı piyasalarda
yüksek seyreden oynaklık TL cinsi varlıklarda baskıya neden
olmuştu. Buna karşın Türk hisse piyasasında yüksek oynaklıkla
birlikte toparlanma eğiliminin gündemde kalmasını beklediğimizi
belirtelim. Yeni günde küresel risk alma iştahını kısa vadede
yükselten haber akışının etkisiyle TL cinsi varlıklarda da toparlanma
eğilimi ön planda olabilir. BİST’e kote şirketler 4Ç19 finansallarını
açıklama açısından bugün son gün olduğunu hatırlatalım.
Öngörülerimize Garanti BBVA Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri
raporundan ulaşabilirsiniz.

BİST-100 – Bu kez kısa vadeli dirençler öne çıkacak… Dün etkili
olan yüksek oynaklık sonrasında günü 103,500 destek seviyesi
üzerinde kapatan endekste yeni günde tepki alımlarıyla açılış
bekliyoruz. Bu paralelde birincil direnç bölgeyi 104,600-105,000,
ikincil direnç bölgeyi ise 106,000-106,300 olarak öngörmekteyiz.
104,000-103,500 bölgesinin destek olarak korunmasıyla şartıyla
ilerleyen günler adına 107,500-109,000 bandını ise potansiyel
olarak görmekteyiz.

VİOP Endeks30 – Tepki alımlarının gücü test edilecek…
Kontratta dün test edilen 122,700 bölgesi ile bir dip formasyonu
potansiyeli oluştu. Söz konusu bölge kısa vadeli destek olmak üzere
önümüzdeki dönemde 136,000 bölgesinin aşılması halinde söz
konusu formasyon fiyatlamasından bahsedebiliriz. Günlük bazda ise
tepki alımlarıyla açılış beklerken, 125,200 bölgesinin aşılması halinde
126,600-127,000 bölgesinin gündeme gelmesi beklenebilir. İlk
aşamada destek bölge ise 123,700 bölgesinde.

Spot USD/TL... Virüs salgını nedeni ile global çapta üst seviyelere
çıkan endişeler, dünya genelinde endekslerde sert satışa yol açarken
aynı zamanda güvenli limanlara olan talep arttı ve piyasada başta
Fed olmak üzere merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri
oldukça güçlendi. Hastalık sağını nedeni ile yavaşlaması beklenen
global büyümenin yeniden toparlanabilmesi için faiz indirimlerinin
yanı sıra mali teşvik paketlerinin açıklanması ortak görüşü piyasaya
hakim. Riskten korunma eğilimi nedeni ile dün gelişmek olan ülke
para birimlerinin ABD$’na karşı satıldığı bir günün ardından risk
iştahının kısmen yerine gelmesi ile bugün gelişmekte olan ülke
kurlarında olumlu fiyatlamalar izleniyor. Ruble, Meksika Pezosu,
Güney Afrika Randı gibi para birimleri Dolara karşı %1’in üzerinde
değer artışı ile güne başlarken TL ise yatay fiyatlanıyor. Spot
USDTRY; 6.15 – 6.16 seviyelerinin gün içi direnç olarak,
aşağıda ise 6.10–6.06 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.18 - 6.19 ;
destek seviyeleri de 6.11 – 6.07 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)

AKSA 6,37 6,70 7,00 7,30 7,64 11,0 1,0

ARCLK 15,33 16,19 16,96 17,73 18,59 63,6 3,1

DOAS 7,98 8,51 8,99 9,47 10,00 32,6 3,1

SASA 6,71 7,21 7,66 8,11 8,62 143,6 16,3

SISE 4,09 4,29 4,46 4,63 4,83 347,1 64,9

TCELL 12,90 13,37 13,80 14,23 14,71 150,6 10,6

VAKBN 4,66 4,92 5,15 5,38 5,64 186,4 31,2

VESTL 10,45 11,32 12,10 12,88 13,75 120,8 8,4
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