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Küresel piyasalarda kurtarma paketi iyimserliği… Fed’in açık
uçlu tahvil alım adımına karşılık ABD senatosunda dün de yeterli
kabul oyu alamayan kurtarma paketi piyasalarda oynaklığın
sürmesine neden oldu. Öte yandan yeni günde ABD Hazine Bakanı
Mnuchin’den gelen açıklamalar piyasalar adına destekleyici.
Açıklamalara göre kurtarma paketi konusunda Cumhuriyetçiler ve
Demokratlar arasında uzlaşma sağlanabilir. Bununla birlikte
koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in
Vuhan kentinde sınırların 8 Nisan’da açılması planlandığı açıklaması
olumlu yönde bir diğer açıklama olarak dikkat çekiyor.

ABD kaynaklı açıklamalar günlük bazda risk alma iştahına
katkı sağlıyor… Kurtarma paketine yönelik iyimserlik hisse ve emtia
piyasalarına katkı sağlarken vadeli Wall Street endeksleri ve MSCI
GOP endeksi %3’e yakın primle ile görüyor. Risk alma iştahının kısa
vadede yükseldiği dönemde, Mart ayı ile birlikte artan likidite ihtiyacı
nedeniyle satış baskısına maruz kalmış altın fiyatlarında hızlı bir
toparlanma görmekteyiz.

BİST-100 – Uzun vadeli destek bölge üzerinde sınırlı tepki
alımları sürebilir.… 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. Kısa
vadeli beklentimiz söz konusu destek bölgeye yönelik geri
çekilmelerde tepki yükselişine yönelik pozisyonların tercih
edilebileceği yönünde. Endekste güne pozitif açılış beklerken,
86,000 bölgesinin aşılması halinde yeniden 87,000-88,000
aralığına yönelim bekleyeceğiz. Kısa vade adına önemsediğimiz
88,000 bölgesinin aşılması ise tepki alımlarının devamında
öngördüğümüz ilk aşamada 93,500-94,000, ikinci aşamada ise
97,000-100,000 aralıklarına yönelik potansiyeli destekleyecektir.
Gün içi görünümde destek bölgeyi 84,500-84,000 bandı olarak
öngörmekteyiz.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destekler yeniden gündeme
gelecek… Kontratta dün gün kapanışı 101,375 bölgesinden
gerçekleşirken, akşam seansı kapanışı 101,650 olarak gerçekleşti.
Yeni günde kontratta pozitif açılış beklemekteyiz. Olası pozitif açılışı
takiben 103,000 bölgesi aşılabildiği takdirde 104,000-104,700
aralığına yönelik bir trade fırsatı oluşabilir. Toparlanmanın destek
bulması adına ise 105,000 bölgesinin aşılması gerektiğini
düşünüyoruz. Gün içi estek seviyeler ise 101,500-101,000-99,000.

Spot USD/TL... Fed küçük işletmeleri, haneleri ve şirketleri
desteklemek için ‘büyük aksaklıkları giderme amaçlı agresif’ yeni
adımlar attı. Burada Fed’in amacı, para politikası mekanizmasının
doğru çalışması için likiditeyi doğrudan küçük işletmelere, hanelere
ve şirketlere enjekte edebilmek dolayısı ile gereken miktarda tahvil
alımını Fed kendisi yapmayı hedefliyor. Bu adım ile birlikte dün
piyasalarda karışık fiyatlamalar izlendi ancak açıklamalarda varlık
alımlarının ucu açık yani sınırsız olacağı detayı olduğu için likidite
açısından bu gelişme piyasayı mutlu etmiş gibi görünüyor. ABD
vadelileri güne yükselişle başlarken, gelişen ülke para birimleri ise
ABD$’na karşı değer kazanıyor. Türk Lirası ise Dolar’a karşı %0.55
değer artışı ile 6.52 çevresinde işlem görüyor. Son Fed hamlesinin
yaratacağı Dolar likiditesi küresel Dolar talebinde bir miktar düşüş
yarattı. Spot USDTRY; 6.56 – 6.59 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.47 – 6.39 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.58 - 6.61 ;
destek seviyeleri de 6.49 – 6.41 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)

ARCLK 11,06 11,78 12,42 13,06 13,78 60,6 3,0

ASELS 18,72 19,82 20,80 21,78 22,88 908,9 35,7

CCOLA 30,81 32,39 33,80 35,21 36,79 28,7 0,7

ENKAI 5,69 5,77 5,85 5,93 6,01 13,5 2,1

IPEKE 5,76 6,00 6,21 6,42 6,67 263,7 28,8

PETKM 2,78 2,89 2,99 3,09 3,20 484,2 124,2

TKFEN 11,16 11,42 11,65 11,88 12,15 154,0 8,4

VESTL 8,26 8,70 9,10 9,50 9,94 93,4 6,5

YKBNK 1,56 1,67 1,77 1,87 1,98 269,1 104,5

SOKM-AL BIMAS-SAT Pair Trade


