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Koronavirüs baskısı, ABD’de artan belirsizlik… Koronavirüs
vakalarının Çin dışında Güney Kore, İtalya ve orta doğu gibi bölgelerde
de ön plana çıkması haftaya başlarken risk alma iştahı üzerinde
baskıya neden oluyor. Söz konusu faktöre ilave olarak ABD’de
beklentilerden zayıf gelen PMI verisi ve başkanlık seçimlerine yönelik
belirsizlik risk alma iştahını düşüren diğer başlıklar. Artan kaygılar altın
fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor, vadeli işlemlerde MSCI GOP
endeksi %1.6’lık düşüşle işlem görüyor.

Fitch’ten değişiklik yok, FTSE endeks değişiklikleri… Cuma günü
Fitch tarafından gerçekleşen Türkiye kredi notu gözden geçirmesi
sonucu piyasa beklentisi paralelinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Kısa vade adına Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere jeopolitik
risk faktörüne yönelik gelişmeler önemini koruyacaktır. Türkiye’nin
2020 yılı temasına ilişkin genel olumlu öngörülerimize değişiklik
olmasa da, geçtiğimiz hafta öngördüğümüz üzere kısa vadede henüz
düzeltme sürecinin sona ermediğini düşünüyoruz. BİST’e kote şirketler
4Ç19 finansallarını açıklamayı sürdürürken, öngörülerimize Garanti
BBVA Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri raporundan ulaşabilirsiniz. Öte
yandan FTSE endeks değişiklikleri açıklandı, FTSE Tüm Dünya
endeksinde Türk hisselerinde bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte
FTSE Mikro Ölçekli Şirketler endeksine BANVT, GUSGR, KLMSN,
AYEN, KAREL, TRCAS girerken, endeksten TUKAS, AVISA, KERVT
çıkarıldı.

BİST-100 – Düzeltme süreci devam ediyor… Haftanın ilk işlem günü
zayıf açılış beklerken, ilk aşamada öngördüğümüz destek bölge
115,800 seviyesidir. Bu bölgenin kırılması halinde 114,500-114,000
destek bölgesinin gündeme gelmesi beklenebilir. 114,000 ve altındaki
gerilemeleri ise kısa vadede aşırılaşma adresi olarak izleyeceğimizi ve
bu bölgeye girişlerin kısa vadede tepki yükselişi fırsatı
değerlendireceğimizi belirtelim. 119,000-119,500 aralığı ise aynı
vadede birincil direnç olarak dikkat çekerken, kısa vadeli baskının
azalması adına söz konusu direnç bölge aşılmalıdır.

VİOP Endeks30 – Yön arayışları oynaklığa neden olmakta…
Kontratta devam eden yön arayışları kısa vadede oynaklığın yüksek
kalmasına neden oluyor. Haftanın açılışı sonrasında 140,000-140,800
işlem bandının ön plana çıkmasını ve bu banttaki kırılma yönünde gün
içi fiyatlamanın gerçekleşmesini beklemekteyiz. Kırılma yönüne göre
ikincil destek direnç seviyeler 139,200 ve 141,300 olarak izlenebilir.

Spot USD/TL... Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch
Ratings, Türkiye’nin ‘’BB-‘’ olan notunu ve ‘’Durağan’’ olan
görünümünü teyit etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz
hafta politika faizinde değişiklik yaparak %11.25 seviyesinden %10.75
seviyesine indirmişti. Mevcut enflasyon seviyesi %12.15 seviyesinde
bulunuyor. Dolar endeksindeki yükseliş, düşük gelen ABD PMI verileri
ile bir miktar sınırlanırken TL varlıklar üzerindeki baskı azaldı. Ancak
diğer taraftan yurtiçi jeopolitik risklerin hala gündemde oluşu TL
varlıkların performansı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. 5
Yıllık CDS primlerinde 288 baz puandan işlemler geçerken gösterge
tahvil faizleri piyasa kapanışında %11.24 civarındaydı. Bu hafta yurtiçi
veri gündeminde Ocak ayı Ticaret Dengesi ve 4Ç büyüme rakamları
olacak. USDTRY’de Cuma günü 6.12 seviyesinde bir miktar düzeltme
yaşandı, var olan risklerin devamı söz konusu olursa direnç olarak 6.15
ve 6.19 seviyeleri gündeme gelebilir. Destek ise 6.00-6.05 aralığı. Spot
USDTRY; 6.13–6.16 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise
6.08-6.05 seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Şubat kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.15 - 6.18 ; destek
seviyeleri de 6.10 – 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 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)

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

ICBCT 4,42 4,63 4,83 5,03 5,25 101,5 18,9

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

SODA 6,04 6,11 6,17 6,23 6,31 177,8 28,2

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

EREGL-AL KRDMD-SAT Pair Trade

YKBNK-AL F_XU0300220-SAT Pair Trade


