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Gelişen ülke kurlarında zayıflık sürüyor… ABD Doları’ndaki güçlü
eğilim gelişmekte olan ülke kurları açısından baskı unsuru olmaya
devam ediyor. Diğer taraftan koronavirüs sürecinde yeni ülkelerde
vakaların gündeme gelmiş olması, bu konudaki kaygıları ön planda
tutmakta. Artan kaygılar altın fiyatlarını desteklerken, vadeli işlemlerde
MSCI GOP endeksi ve ABD hisse endeksleri düşüşle işlem görüyor.

Türk hisse piyasası olumsuz ayrışıyor… Kısa vadeli görünümde
BİST açısından jeopolitik risklerin etkisi dün itibariyle Türk hisse
piyasasının, MSCI GOP endeksine göre %1.8 daha zayıf performans
sergilemesine neden oldu. 5 yıl vadeli Türkiye CDS’i ise 287bp’a
yükseldi. Gece saatlerinde Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve
görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklaması beklenirken,
herhangi bir değişim öngörülmemekte. Kısa vadeli görünümde
jeopolitik risk faktörüne hassasiyet sürecektir. BİST’e kote şirketler
4Ç19 finansallarını açıklamayı sürdürürken, öngörülerimize Garanti
BBVA Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri raporundan ulaşabilirsiniz.

BİST-100 – Düzeltme süreci devam ediyor… BİST’te kısa vadeli
trend destek bölgesinin kırılması sonrasında oynaklık gündemde
kalıyor. Düzeltme sürecinde haftalık bazda öngördüğümüz destek
bölgelerinde altına gelinmesi sonrasında 115,250 ve 114,500 bölgesinin
günlük bazda destek olarak ön plana çıkmasını bekleriz. Bu bölge
üzerinde gelişebilecek tepki alımları adına 116,500 ve 117,200
seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

VİOP Endeks30 – Yön arayışları oynaklığa neden olmakta…
Kontratta devam eden yön arayışları gün içerisinde oynaklığın yüksek
kalmasına neden oluyor. Yeni günde açılış sonrasında 138,200-
138,800/140,400 destek/direnç bandının öne çıkmasını bekleriz.
140,400 seviyesinin aşılması gün içerisinde 141,500 bölgesine kadar
trade alanı açabilirse de 142,800-143,000 bölgesi aşılmadıkça oynaklık
ve destek arayışları gündemde kalacaktır.

Spot USD/TL... Geçtiğimiz yıldan bu yana TCMB’nin politika faizini
%24’ten %10.75 seviyesine revize ettiğine şahit olduk. Bu düşen faiz
trendinde özellikle enflasyonun ılımlı seyri etkili oldu. Bu yıl büyüme
tahminlerinin geçtiğimiz seneye göre daha yüksek olması para
politikası tarafındaki destekle daha kolay gerçekleştirilecektir. Bizim yıl
sonu için enflasyon tahminimiz %8.5 ve politika faizi tahminimiz ise
%9 seviyesinde bulunuyor. Bu senaryoda yıl sonu beklenen enflasyona
göre TL, net reel getiri sunmaya devam ediyor. Bu beklentimize paralel
olarak TCMB’nin uygun koşullarda 175 baz puan daha indirim
yapmasını bekliyoruz. Bu noktada gelecek faiz indirimlerinin agresif
miktarlarda olmaması ve yurtiçi jeopolitik risklerin az olduğu
zamanlarda indirime devam edilmesi TL’yi destekleyici nitelikte
olacaktır. USDTRY’de Kasım 2019’da 5.68 seviyesi ile başlayan
yükseliş kanalında mevcut durumda 6.00 alt tarafta trend desteği iken
6.16 ise üst bant direnci olarak karşımıza çıkıyor. Spot USDTRY; 6.12
– 6.16 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.0905 -
6.0650 seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.

Dolar Şubat kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.14 - 6.18 ; destek
seviyeleri de 6.1150 – 6.0850 olarak kullanılabilir.
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YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar
sadece GARANTİ BBVA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası BBVA 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 BBVA A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca,
Garanti BBVA 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 7,23 7,44 7,62 7,80 8,01 240,7 29,1

ARCLK 18,98 19,31 19,61 19,91 20,25 63,1 3,0

KORDS 14,04 14,39 14,71 15,03 15,39 29,2 2,1

PETKM 3,80 3,87 3,94 4,01 4,08 504,0 128,6

TCELL 14,29 14,45 14,59 14,73 14,89 132,8 9,4

KCHOL-AL SAHOL-SAT Pair Trade

TUPRS-AL F_XU0300220-SAT Pair Trade

YKBNK-AL F_XU0300220-SAT Pair Trade


