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Koronavirüs etkilerine yönelik ABD’de yeni önlemler…
Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik olarak Fed bir adım
daha attı. Kredi akışını hızlandırmayı amaçlayan Fed, hanehalkı ve
işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için Piyasa Yapıcılara
Tanınan Kredi Kolaylığı (PDCF) uygulamasını başlatacağını açıkladı.
Eş zamanlı olarak ABD hükümeti de sürecin daha rahat atlatılabilmesi
adına 1,2 trilyonABD$’lık program dahilinde yardım çeki
dağıtacaklarını ve vergi borçlarını erteleyeceğini duyurdu. Temsilciler
Meclisi'nden geçen ekonomik yardım paketinin Senato'da da kabul
edilmesi konusunda halen görüşmeler devam ediyor. Söz konusu
açıklamaların ardından Wall Street endeksleri dünü %6’ya yakın
primle tamamlasa da oynaklık sürüyor. Bu sabah itibariyle %3’e yakın
kaybın vadeli işlemlerde gerek vadeli ABD gerekse de MSCI GOP
endeksinde etkili olduğunu belirtelim.

TCMB’den destekleyici adımlar… TCMB, 19 Mart’ta gerçekleşecek
PPK toplantısını koronavirüs salgının ekonomi ve finansal istikrar
üzerinde yarattığı riskleri azaltmaya yönelik adımlar atmak üzere dün
gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında politika faizi 100 baz puan
düşürülerek %9.75’e indirildiği ve TCMB tarafından gün içi ve gecelik
vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları
tüm likiditenin sağlanacağı duyuruldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın başkanlığında saat 14:00’te koronavirüs ile
mücadele kapsamında kapsamlı eşgüdüm toplantısı
gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantı sonrasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ekonomiyi ve sektörleri ilgilendiren
yeni adımlara ilişkin olarak bugün bir açıklama yapması
beklenmekte.

BİST-100 – Döviz sepet bazında uzun vadeli destek bölge test
edildi.… Endeks TL bazında haftalık görünümde risk alma iştahının
azaldığı dönemlerde test ettiği aralığa yeniden gerilemiş durumda.
Döviz sepeti bazında da benzer şekilde uzun vadeli trend desteği olan
12,200-12,000 dün itibariyle test edildi. Yakın vade adına söz konusu
destek bölgeyi önemsiyoruz. TL bazında yaklaşık olarak 82,500-
81,500 bandı olarak takip edeceğimiz bölge üzerinde ara destek
seviyeyi 85,000, kısa vadeli dirençleri ise 87,000 ve 88,000 olarak
öngörmekteyiz. Özellikle 88,000 bölgesinin aşılabilmesi halinde
ilerleyen günlere yönelik olarak 94,000 ve 100,000 seviyeleri
gündeme gelebilir.

VİOP Endeks30 – Tepki alımları bu aşamada sınırlı kalıyor…
Kontratta 130,000 bölgesinde yeni bir ivme kazanan düşüş sürecinde
dün 100,000 bölgesi test edildikten sonra oluşan tepki alımları
106,000 bölgesine yönelik toparlanma sağladı. Güne zayıf açılış
öngördüğümüz kontratta bu aşamada 109,500-110,000 bölgesi
aşılmadıkça zayıf görünüm ve destek arayışları sürecektir. Bununla
birlikte kısa vadede aşırı satım bölgeye girilmesi kontrat adına
104,000-100,000 aralığında dün olduğu gibi tepki alımlarını ön
planda kalmasını sağlayabilir.

Spot USD/TL... Yurtiçinde TCMB, iki gün erkene aldığı PPK
toplantısında 100 bps politika faizi indirimi yaptı bunun yanı sıra
koronavirüs salgının ekonomi ve finansal istikrar üzerinde yarattığı
riskleri azaltmaya yönelik olarak kararlar alındı. Bu kararlar arasında
bankalara ihtiyaç duydukları likiditenin sağlanması, USD karşılığı swap
ihalelerinin Euro ve Altın karşılığı da düzenlenebilmesi, YP zorunlu
karşılıkların 500 bps indirilerek bankalara 5mlr ABD$ döviz ve altın
cinsi likidite verilmesi ve belirli koşullarda politika faiz oranının 150
bps altında TL likidite sağlanması yer alıyor. USDTRY’de 6.38 ve 6.34
destek, 6.42 ve 6.44 ise direnç seviyeleri. Spot USDTRY; 6.42 – 6.44
seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.38 – 6.34
seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.44 - 6.46 ; destek
seviyeleri de 6.40 – 6.36 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)

ENKAI 5,16 5,43 5,68 5,93 6,21 14,2 2,2

EREGL 6,31 6,88 7,40 7,92 8,50 213,3 23,8

KOZAL 41,66 47,52 52,75 57,98 63,84 141,6 1,9

AKBNK-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

PETKM-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

TCELL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade


