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Yeni haftaya başlarken oynaklık sürüyor, gözler ABD
senatosunda… ABD’nin kurtarma paketi boyutunu 4 trilyon
ABD$’ına yükseltmesi haftaya başlarken öne çıkan başlık
konumunda. Ancak ekonomik paket konusu üzerinde ABD
kongresinde henüz uzlaşı sağlanamamış olması oynaklığın sürmesine
neden oluyor. Paket üzerinde oylamanın bugün gerçekleşmesi
beklenmekte. Söz konusu belirsizliğin aşılması tepki alımları açısından
destekleyici olabilirse de, gelişmelerin ekonomik boyutu konusunda
netleşme sağlanana dek olası yükselişler tepki olarak
değerlendirilecektir.

Asya genelinde baskı sürüyor, Japon hisse piyasasında olumlu
ayrışma… BoJ’dan yaklaşık 35 milyar ABD’lık likidite desteğinin
geldiği Japonya’da günlük bazda olumlu ayrışma ön planda.
Avrupa’da ise gündem İtalya ve bugün Eurogroup toplantısı
beklenmekte. Yeni günde vadeli Wall Street endeksleri ve MSCI GOP
endeksinde işlemler negatif tarafta gerçekleşiyor.

Rölatif performanslar… 2020 yılında MSCI Gelişmekte olan
piyasalar endeksinde, MSCI gelişmiş ülke endeksine göre %3 daha iyi
performans görüyoruz. Söz konusu olumlu ayrışmada olumlu ayrışan
Çin etkisinden bahsedebiliriz. Aynı dönemde MSCI Türkiye endeksi
ise gelişen ülke hisse piyasası endeksine göre %4 daha zayıf
performansa sahip.

BİST-100 – Döviz sepet bazında uzun vadeli destek bölge
üzerinde sınırlı tepki alımları.… Endeks TL bazında haftalık
görünümde risk alma iştahının azaldığı dönemlerde test ettiği
aralık altında işlem görürken, döviz sepeti bazında da benzer
şekilde uzun vadeli trend desteği olan 12,200-12,000 bandına
yakın. Haftalık bazda 81,500-88,000 bandını önemsiyoruz. Bu bantta
oluşabilecek kırılımın kısa vadede yönün belirlenmesinde etkili
olmasını bekleriz. Hafta açılışında 84,000 bölgesini ara destek olarak
öngörürken, bu bölge altına gelinmesi 82,000-81,500 aralığına
yönelik baskıyı artıracaktır. 84,000 üzerindeki fiyatlamalarda ilk
direnç bölgeyi 87,000-88,000 olarak izlemeyi sürdüreceğiz. Söz
konusu direnç bölgenin aşılması halinde ilk aşamada 93,500-94,000,
ikinci aşamada ise 97,000-100,000 aralıklarına yönelik tepki alımları
beklenebilir.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destekler yeniden gündeme
gelecek… Kontratta genel görünümde 105,000 bölgesi altında
zayıflık sürüyor. Haftaya zayıf başlangıç beklediğimiz kontratta,
100,700 ve 99,500 gün içi destek seviyeler konumunda. Aynı vadede
tepki alımlarının gelişmesi adına 102,100 bölgesi aşılmalı, bu takdirde
103,000-103,500 aralığına yönelik sınırlı bir trade alanı oluşabilir.

Spot USD/TL... Cuma günü gelişmekte olan ülke para birimlerine
paralel şekilde TL’de de gün içinde yaklaşık yüzde 1 değer artışı
izlemiştik ancak sonrasında hafta sonu belirsizliği nedeni ile yeniden
ABD$ talebindeki artış dikkat çekti. Buna bağlı olarak geçen hafta
kurda 6.55 çevresinde kapanış görmüştük. Hastalık sayılarında
azalma olmadığı ve herhangi bir ilaç/önleyici tedavi gibi gelişmeler
belirgin şekilde yaşanmadığı için piyasadaki endişe temelli
fiyatlamalar yeni haftanın başında da etkili oluyor. Güne başlarken
ABD endekslerinin vadeli işlemlerinde satışlar hakimken, GOÜ para
birimleri Dolar’a karşı %1 ile %4 arasında değer kaybı ile başlıyor.
Yurtiçinde de vaka sayılarının henüz azalmaması global olarak
yaşanan paniğe bir miktar katkı yaparak TL üzerinde baskı
oluşturuyor. Spot USDTRY; 6.57 – 6.59 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.50 – 6.45 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.59 - 6.61 ;
destek seviyeleri de 6.52 – 6.47 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)

ANACM 2,20 2,35 2,48 2,61 2,76 28,3 6,9

ENKAI 5,42 5,56 5,68 5,80 5,94 13,7 2,1

HALKB 4,64 4,84 5,03 5,22 5,43 364,6 55,9

KCHOL 11,88 12,61 13,26 13,91 14,64 81,5 4,3

LKMNH 3,35 4,04 4,67 5,30 6,00 12,1 1,8

MGROS 18,15 19,29 20,30 21,31 22,45 65,4 2,7

ODAS 1,06 1,14 1,22 1,30 1,39 351,7 166,7

TKFEN 11,26 11,67 12,04 12,41 12,82 155,1 8,5

ASELS-AL F_XU0300420 Pair Trade

EKGYO-AL F_XU0300421 Pair Trade


