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Tarihin en büyük kurtarma paketi onaylandı… Piyasalarda son
dönemde oynaklığın yüksek kalmasının sebeplerinden biri olan
ABD’de kurtarma paketi belirsizliği ortadan kalktı. ABD Senatosu,
oybirliğiyle 2 trilyon ABD$’lık acil durum paketini onayladı. Son iki
günde paket üzerinde uzlaşma beklentileri satın alınıyor olması
nedeniyle gelişmenin etkisi piyasalarda düşük kaldı.

Günün öne çıkan gündemi ABD haftalık işsizlik sigortası
başvuruları verisi… Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik
anlamda oluşan hasarların takibi adına veri trafiğinin önemi artıyor.
Bu paralelde uzunca bir süredir gündemde geri planda kalmış ABD
haftalık işsizlik sigortası başvuruları verisi (TSİ 15:30) yeni günde
yakından takip edilecek. Beklenti 1.5 milyon kişilik bir verinin
açıklanması. Veri öncesinde vadeli ABD endeksleri ve MSCI GOP
endeksinde sınırlı bir gerileme görmekteyiz.

BİST-100 – Tepki yükselişi ivme kaybediyor.… 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. Son iki günde etkili olan güçlü
toparlanmayı takiben süreci tepki yükselişi olarak
değerlendirdiğimizi belirtelim. Yeni günde açılışından 89,500-
90,000 bölgesini direnç olarak takip edeceğiz. Söz konusu bölgenin
aşılamaması halinde gün içinde 88,500 bölgesine yönelik
düzeltmeler gündeme gelebilir. Kısa vadede tepki yükselişinin
öngördüğümüz dirençlere yönelik devamı adına ise 88,000-87,500
destek aralığının korunması gerektiğini düşünüyoruz.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destekler yeniden gündeme
gelecek… Kontratta dün gün kapanışı 106,250 bölgesinden
gerçekleşirken, akşam seansı kapanışı 106,775 olarak gerçekleşti.
Yeni günde kontratta zayıf açılış bekliyoruz, Açılış sonrasında
106,600-107,100 bölgesi aşılamadığı takdirde gün içi düzeltme ile
105,500 ve 104,800 seviyelerine yönelik geri çekilmeler görülebilir.

Spot USD/TL... Son günlerde küresel piyasalardaki gelişmeler yurt
içi ortamda ve Türk Lirası üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Hastalık
salgını ile beraber oluşan sağlık riskleri yanı sıra insanlar dışarı
çıkamadığı için ekonomik aktivitelerin de durma noktasına gelmesi
global ölçekte bir resesyon ihtimalini gündeme getirdi hatta
ihtimalden ziyade dünya ekonomisinde bu yıl ne kadar daralma
olacağı konuşulmaya başlandı. Son olarak önemli uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarından biri olan Moody’s Kovid-19 salgını
nedeni ile küresel büyüme tahminini 2020 yılı için %2.6’dan (-)%0.5
seviyesine indirdi. Dün hem ABD endekslerinde hem de GOÜ
kurlarında karışık bir seyir vardı. Dünü yatay kapatan Türk Lirası’nda
bugün güne başlarken Dolar’a karşı yaklaşık %0.65 değer kaybı söz
konusu. Spot USDTRY; 6.48 – 6.52 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.41 – 6.38 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.50 - 6.54 ;
destek seviyeleri de 6.42 – 6.39 olarak kullanılabilir.
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< Brent

Altın >Düşüş* Tepki**

Dow Jones (vadeli) -40% 21%

Dax -40% 22%

FTSE -36% 17%

Milano -44% 25%

Bovespa -48% 24%

Sensex -39% 16%

RTSI -51% 27%

Johannesburg -36% 18%

BİST-100 -34% 12%

*Yılın zirvesinden dip noktaya düşüş performansı
**Yılın dip noktasından gelen tepki yükselişi performansı
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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)

CCOLA 34,29 35,72 37,00 38,28 39,71 28,8 0,7

DOHOL 1,34 1,46 1,57 1,68 1,80 53,1 28,9

MGROS 19,80 21,58 23,18 24,78 26,57 69,9 2,9

PETKM 2,87 3,00 3,12 3,24 3,37 482,2 124,0

TKFEN 11,82 12,15 12,45 12,75 13,08 149,4 8,2

TCELL 12,14 12,64 13,10 13,56 14,07 162,1 11,5

VAKBN 4,35 4,49 4,62 4,75 4,89 200,0 34,5

KCHOL-AL SAHOL-SAT Pair Trade

F_XU0300420-AL THYAO-SAT Pair Trade

F_XU0300420-AL TUPRS-SAT Pair Trade


