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Dow Jones endeksinde 1933’ten bu yana en iyi günlük
performans… Düne ABD’de kurtarma paketi konusunda olumlu
beklentiler ve koronavirüs pandemisinin çıkış noktası olarak kabul
edilen Çin’in Wuhan kentinde sınırlamaların 8 Nisan’da kaldırılacağı
açıklamasının iyimserliği ile başlayan piyasalarda risk alma iştahı
yüksek seyretti. Dow Jones endeksi ABD yönetiminin Boeing’e
destek açıklamasının da desteğiyle 1933 yılından bu yana en yüksek
günlük getiriyi sağladı. ABD’de işlem gören iShares MSCI Türkiye
endeksi BİST kapanışı sonrasında %0.3 oranında primlendi.

Mini rallinin ardından… Dün etkili olan güçlü tepki yükselişi
açısından destekleyici olan kurtarma paketi üzerinde ABD’de
Cumhuriyetçiler ve Demokratların uzlaşmaya vardığını belirtelim.
Söz konusu iyimserlik bugün Asya piyasalarına gecikmeli olarak
yansırken, vadeli ABD endeksleri ve MSCI GOP endeksinde ise sınırlı
geri çekilme yaşandığını belirtelim. Bu aşamada tepki yükselişinin
devamı noktasında ekonomik verilerin önceliği kısa vadede yeniden
artabilir, yarın ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik sigortası
başvuruları önem taşıyor olacak.

BİST-100 – Uzun vadeli destek bölge üzerinde 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 yaklaşılması sonrasında söz konusu destek bölgeye
yönelik geri çekilmelerde tepki yükselişine yönelik pozisyonların
tercih edilebileceğini belirtmiştik. Olası yükselişler adına takip
ettiğimiz kademeli direnç bölgeleri ise 88,000, 93,500-
94,000, 97,000-100,000 olarak öngörmüştük. Dün etkili olan
güçlü toparlanmayı takiben kısa vadeli teknik görünümde
değişiklik olmadığını, mevcut toparlanmayı bir tepki yükselişi
olarak değerlendirdiğimizi belirtelim. Endekste güne hafif pozitif
eğilimle başlanmasını bekliyoruz, ilk direnç bölgeyi seans içerisinde
90,000-90,200 bandı olarak izlemekteyiz. Söz konusu bölgede
gelebilecek düzeltmelere karşı ilk destek bölgeyi 88,900, kırılması
halinde ise devamında 88,400-88,000 olarak öngörmekteyiz.
Mevcut tepki yükselişi eğiliminin 88,000-87,500 bölgesi üzerinde
korunmasını bekleriz.

VİOP Endeks30 – Destek bölge üzerinde tepki yükselişi…
Kontratta dün gün kapanışı 106,350 bölgesinden gerçekleşirken,
akşam seansı kapanışı 107,450 olarak gerçekleşti. Yeni günde hafif
pozitif açılış beklediğimiz kontratta ilk aşamada 108,000-108,200
bandına doğru yükseliş gündeme gelebilirse de gün içi
göstergelerde aşırılaşma riski nedeniyle söz konusu bölgede satış
riski oluşabileceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmeler adına
destekler ise 106,500-106,000 bölgesi konumunda. Bu bölge
üzerinde kalınması ise tepki yükselişlerinde 109,000-110,000
aralığına yönelik potansiyeli gündemde tutacaktır.

Spot USD/TL... Fed’in son adımı olan sınırsız varlık alım programı
dün küresel çapta hem hisse senedi piyasalarında olumlu rüzgar
esmesine neden oldu hem de gelişen ülke para birimleri Dolar’a
karşı değer kazandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar’a
karşı dünkü performansı %2’lere varan değer artışı şeklindeydi Türk
Lirası da bu tabloda en iyi performans gösteren para birimlerinden
birisi oldu. USDTRY dün güne 6.56 ile başlayıp kapanışı 6.42
seviyelerinde yaptı. Bugün özellikle ABD vadeli endekslerine bakınca
hafif satıcılı olduklarını görüyoruz yani piyasalardaki aynı pozitif
ivmenin bugün devam etmediği dikkat çekiyor. Konuya yakın
kaynaklara göre ABD Senatosu tarafından onaylandığı söylenen
yaklaşık 2 trilyon dolarlık kurtarma paketinin de, piyasalarda Fed’in
sınırsız varlık alımına benzer şekilde olumlu etki göstermesi
beklenebilir. Spot USDTRY; 6.47 – 6.52 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.39 – 6.33 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.49 - 6.54 ;
destek seviyeleri de 6.41 – 6.35 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)

AEFES 16,85 17,56 18,20 18,84 19,55 19,4 0,8

ASELS 21,27 22,10 22,84 23,58 24,41 913,1 35,8

ENKAI 5,76 5,89 6,01 6,13 6,27 13,6 2,1

GOZDE 2,20 2,32 2,42 2,52 2,64 17,9 4,0

ISFIN 2,43 2,71 2,96 3,21 3,49 319,3 82,3

ODAS 1,18 1,23 1,27 1,31 1,36 357,1 170,6

PETKM 2,89 3,02 3,15 3,28 3,42 480,3 123,3

SODA 4,38 4,56 4,73 4,90 5,09 145,6 23,1

VAKBN 4,35 4,52 4,67 4,82 5,00 196,6 33,8

KCHOL-AL F_XU0300420-SAT Pair Trade

KOZAL-AL IPEKE-SAT Pair Trade

F_XU0300420-AL BIMAS-SAT Pair Trade


