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Fed yeniden devrede… ECB’nin dün gerçekleşen toplantısında faiz
indirilmezken, varlık alımı ve bankacılık mali kurallarında gevşeme
kararı açıklandı. Devamında Fed’den 500 milyar ABD$’lık destek
geldiğini görsek de dün bu adımlar yüksek oynaklığın sona ermesini
sağlamadı. Yeni günde New York Fed’in 1 ve 3 aylık ihalelerle piyasaya
500’er milyar dolarlık likidite sağlayacağını görmekteyiz. Son gelişme
mevcut oynaklığın kısmen azalmasını sağlasa da, tamamen ortadan
kaldırmadı. Erken saatlerde negatif tarafta hareket eden vadeli
piyasalardaki ABD ve MSCI GOP endeksleri, pozitife döndü.

BİST’te yeni uygulama… Küresel oynaklık TL cinsi varlıkları da
benzer şekilde etkiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah
saatlerinde Türkiye’de ikinci korona virüs vakasını açıklarken, piyasa
açısından Sağlık Bakanı‘nın önceki açıklamaları paralelinde ve
Avrupa’daki gelişmeler sonrasında Türkiye’de ikinci vakanın
açıklanmış olması bir sürpriz etkisi yaratmayacaktır. TL cinsi varlıklar
açısından bu aşamada küresel oynaklık daha öncelikli konumda, bu
açıdan özellikle ABD kaynaklı gelişme ve haber akışı yakından takip
edilecektir. Söz konusu süreçte BİST piyasa işleyişinde yeni kararlar
açıkladı. Buna göre hisselerin pazar ve gruba göre %20 ya da %15
olan gün içi fiyat marjı, tüm gruplar için %10’a düşürüldü. Önceki
uygulamada %10 ve %7,5 olan “devre kesici tetikleme oranı” ise tüm
gruplarda %5’e düşürüldü. Hisse senedinin içinde bulunduğu gruba
göre 5, 15 ya da 25 dakika olan “devre kesici sonrası emir toplama
süresi” ise tüm gruplar için 30 dakikaya çıkarıldı.

BİST-100 – 2008 yılından bu yana en yüksek haftalık kayıp.…
hafta tamamlanırken BİST’in 2008 yılından bu yana yüzdesel
anlamda haftalık bazda en zayıf performanslardan birini sergilediğini
belirtelim. Bununla birlikte endeks haftalık bazda risk alma iştahının
keskin şekilde gerilediği dönemlerde test ettiği teknik bölgeye girmiş
durumda. Yeni günde tepki alımlarıyla başlangıç öngörmekteyiz.
Ancak görünüm henüz zayıf ve tepki alımları 100,000 bölgesi tekrar
aşılmadıkça oynaklığın süreceğine işaret ediyor. Olası tepkide
100,000 bölgesi altında ara direnç altında 96,000-97,000 aralığı bu
bölge aşılamadığı takdirde desek arayışları 93,000-92,000-90,000
geniş destek bölgesinde sürecektir.

VİOP Endeks30 – Tepki alımları bir kez daha öne çıkabilirse de
görünüm 119,500-120,000 altında halen zayıf… Spot piyasaya
paralel kontratta yüksek oynaklık sürüyor. Yeni günde açılışta tepki
alımları beklediğimiz kontratta 115,700-115,800 bölgesini ilk direnç
bölge olarak izleyeceğiz. Bu bölge aşıldığı takdirde 117,500-118,500
bandına yönelik yeni bir trade oluşabilir. Gün içi görünümde kırılması
halinde oynaklığın yeniden yükselebileceği destek bölgeyi ise
112,000-111,900 aralığı olarak öngörmekteyiz.

Spot USD/TL... Global ölçekte yaşanan panik, tüm dünyada
endekslerin satıcılı seyretmesine neden olurken piyasa tarafından bir
yandan hastalık için çözüm üretilmesi bekleniyor diğer yandan ise
Fed’in likidite hamlesinin ekonomik toparlanmaya yetip yetmeyeceği
ve buna ilave olarak durumu ek faiz indirimi ile destekleyecek mi
soruları gündemde olmaya devam ediyor. Gelişen ülke para
birimlerinde yıl başından bugüne en çok değer kaybı yaşayan Ruble,
Real, Kolombiya Pezosu ve Rand’da %14-17 arasında düşüş izlendi
ancak TL’de durum daha olumlu, Dolar’a karşı kaybı %5 civarında.
Ülkemizde ikinci koronavirüs vakası açıklanmasına rağmen bir salgın
durumu söz konusu olmadığı ve alınan önlemler gün geçtikçe arttığı
için TL’nin gelişen ülke kurları arasında daha istikrarlı fiyatlandığını
görüyoruz. Spot USDTRY; 6.30–6.32 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.22–6.25 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.34 - 6.36 ; destek
seviyeleri de 6.24–6.27 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)

AKBNK 5,58 5,94 6,26 6,58 6,94 248,7 30,8

AKSA 5,69 6,12 6,50 6,88 7,32 11,1 1,1

CCOLA 33,64 36,02 38,14 40,26 42,64 28,5 0,7

DOAS 5,52 6,39 7,17 7,95 8,82 27,8 2,6

DOHOL 1,22 1,32 1,42 1,52 1,63 49,3 25,7

EREGL 7,49 7,84 8,15 8,46 8,82 210,1 23,3

KOZAL 50,30 55,16 59,50 63,84 68,70 140,1 1,8

TCELL 11,85 12,49 13,07 13,65 14,29 152,1 10,7

BIMAS-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

THYAO-AL PGSUS-SAT Pair Trade

KCHOL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade


