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Oynaklık sonrasında soluklanma… Koronavirüs vakalarının Çin dışı
bölgelerde gündeme gelmesi ile birlikte küresel ticarete ilişkin
kaygıların tekrar artması haftanın ilk işlemlerinde oynaklığı
yükseltirken, ABD hisse senedi piyasaları son iki yılın en kötü gününü
yaşadı. Dün günün ikinci yarısında medyada yer alan aşı haberi ile
birlikte ABD Başkanı Trump’ın virüsün kontrol altında olduğu
açıklaması yeni günde tepki alımlarına olanak sağlıyor. Vadeli
işlemlerde ABD hisse endeksleri, MSCI GOP endeksi ve emtia fiyatları
yükselişte, altın ise gerek risk alma iştahındaki sınırlı toparlanma
gerekse de BIS’in altın satabileceği haberleri ile %0.3 oranında
geriledi.

Türk hisse senedi performansı, TCMB Başkanı konuşması… Yılın
ilk ayında gelişen hisse piyasalarına göre %8 daha iyi performans
yakalayan Türk hisse senedi piyasasında, Şubat ayı ile birlikte söz
konusu rölatif performans %0.5’e geriledi. Türkiye’nin 2020 yılı
temasına ilişkin genel olumlu öngörülerimize değişiklik olmasa da,
kısa vadede henüz düzeltme sürecinin sona ermediğini
düşündüğümüzü belirtmiştik. Bununla birlikte aynı vadede 114,000
ve altındaki gerilemeleri ise kısa vadede aşırılaşma adresi olarak
değerlendirdiğimizi belirtelim. BİST’e kote şirketler 4Ç19
finansallarını açıklamayı sürdürürken, öngörülerimize Garanti BBVA
Yatırım 4Ç19 Kar Tahminleri raporundan ulaşabilirsiniz. Yeni günde
TCMB Başkanı Uysal’ın 18:00’de konuşmasının bulunduğunu
belirtelim.

BİST-100 – Düzeltme sürecinde sınırlı tepki alımları
görülebilir… Haftaya negatif eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde
114,000 ve altındaki gerilemeleri ise kısa vadede aşırılaşma adresi
olarak izlediğimizi ve bu bölgeye girişlerin kısa vadede tepki yükselişi
fırsatı değerlendirdiğimizi hatırlatalım belirtelim. Yeni günde hafif
pozitif açılış ve sonrasında 115,100 bölgesinin öne çıkmasını
bekliyoruz. Bu bölge üzerinde 116,000 seviyesine yönelik trade fırsatı
oluşabilir. Gün içi destek bölgeleri 114,000-114,500 olarak takip
ederken, 119,000 bölgesi aşılmadıkça düzeltme koşulları tepki
alımlarına karşın oynaklığı gündemde tutabilir.

VİOP Endeks30 – Oynaklık sürerken yükseliş denemeleri etkili
olabilir… Kontratta devam eden yön arayışları kısa vadede oynaklığın
yüksek kalmasına neden oluyor. Haftaya zayıf açılış gerçekleşen
kontratta vade sonu yaklaşırken yeni günde tepki alımları bekliyoruz.
137,600 bölgesi ilk direnç bölge olarak dikkat çeken bu bölgenin
aşılması halinde 138,200 seviyesine yönelik trade fırsatı gün içinde
gündeme gelebilir. Birincil destek bölge olarak ise 136,900 seviyesi
izlenebilir.

Spot USD/TL... Dün yurtiçi veri gündeminde kapasite kullanımı ve
reel sektör güveni vardı. Kapasite kullanımı verisi %76 seviyesinde
gerçekleşirken, reel sektör güveni ise 106.7 olarak açıklandı. Global
piyasalarda virüs kaynaklı endişelerden dolayı risk alma iştahı sınırlı
ve bu durumun yansımaları kısmen yurtiçi varlıklarda da hissediliyor.
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın
Bursa’da yapacağı konuşmadan para politikasına ait ipuçları takip
edilecek. Diğer yandan ay başından beri güçlenen Dolar endeksindeki
ivmenin azaldığını ve bu durumun GOÜ ülke para birimleri üzerindeki
baskıyı azalttığını izliyoruz. Bu hafta yurtiçi veri gündeminde Ocak ayı
Ticaret Dengesi ve 4Ç büyüme rakamları olacak. TL’nin dolara karşı
performansına yıl başından bu yana baktığımız zaman %2.87 değer
kaybı görüyoruz aynı dönemde GOÜ para birimlerinin ortalama değer
kaybı %3.29 seviyesinde bulunuyor. USDTRY’de 6.13-6.15 dirençler,
6.07-6.03 destekler olarak karşımıza çıkıyor. Spot USDTRY; 6.13 –
6.15 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.07 - 6.03
seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

Dolar Şubat kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.15 - 6.17 ;
destek seviyeleri de 6.09 – 6.05 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)

ASELS 27,28 27,99 28,62 29,25 29,96 702,5 29,9

CEMTS 6,62 6,94 7,22 7,50 7,82 25,9 3,1

ENJSA 7,76 7,97 8,17 8,37 8,59 31,1 3,9

ISGYO 1,61 1,73 1,83 1,93 2,05 186,4 104,0

ODAS 1,98 2,09 2,18 2,27 2,38 306,5 139,3

SASA 9,22 9,52 9,79 10,06 10,37 142,3 16,7

SISE 4,93 5,05 5,16 5,27 5,39 358,2 67,2

SOKM 8,34 8,61 8,86 9,11 9,39 10,4 1,0

THYAO 13,01 13,46 13,86 14,26 14,72 1.713,7 120,1

TOASO 24,74 25,36 25,92 26,48 27,10 45,5 1,7

VESTL 15,00 15,56 16,06 16,56 17,13 130,0 9,3

YKBNK 2,39 2,49 2,58 2,67 2,77 195,0 70,5
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