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Tepki yükselişine ABD kaynaklı destek… Dünün merakla
beklenen verisi ABD haftalık işsizlik başvuruları verisinde en kötü
senaryoların gerçekleşmemiş olması piyasalarda tepki alımlarını
günlük bazda destekledi. Dolar endeksi 6 işgünü sonrasında 100
seviyesi altına geriledi. Veri sonrasında ABD Hazine Bakanı Mnuchin
tarafından yapılan açıklamada piyasaları açık tutmak gerektiğini
inandıklarını belirterek iyimserliğe katkı sağladı. Dünü MSCI Dünya
endeksi %5, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi ise %1.7’lik
getiriyle tamamladı.

Avrupa tarafında belirsizlik sürüyor… Avrupa Birliği üyesi ülkeler
arasında dün gerçekleşen toplantıda, son dönemde öne çıkan
ekonomik risklere karşı mücadele noktasında ortak bir politika
üzerinde anlaşmaya varılamaması, söz konusu bölge kaynaklı
riskleri gündemde tutmakta. Gerek Avrupa kaynaklı haber akışı
gerekse de Wall Street endekslerindeki hızlı toparlanma
sonrasındaki kar satışları etkisiyle vadeli ABD endeksleri ve MSCI
GOP endeksinde sabah saatlerinde %2’ye yakın kayıp görmekteyiz.

BİST-100 – Kısa vadeli direnç bölgeye yaklaşılıyor… Endekste
uzun vadeli destek bölge üzerinde gelişen ve bu aşamada tepki
yükselişi olarak değerlendirdiğimiz süreçte öngördüğümüz ikincil
direnç bölge olan 93,500-94,000 bölgesine yaklaşılıyor. Haftanın
son işlem gününe başlanırken 92,000 bölgesi aşılamadığı takdirde
gün içi görünümde düzeltme beklenebilir. Bu yöndeki gerilemelerde
91,000-90,500 seviyeleri gün içi izlenebilecek destek seviyeler
konumundadır. Özellikle 91,000 bölgesi üzerinde karşılanabilecek
olası satışların devamında 92,200-93,000 aralığına yönelik tepki
yükselişinin devamı beklenebilir.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destekler yeniden gündeme
gelecek… Kontratta dün gün kapanışı 109,000 bölgesinden, akşam
seansı kapanışı ise 108,925 seviyesinden gerçekleşti. Yeni günde
kontratta yatay açılış bekliyoruz, Açılış sonrasında 109,100-109,300
bölgesi aşılamadığı takdirde ilk aşamada 108,500-108,300 bandına
geri çekilme bekleyeceğiz. Olası gerilemelerde söz konusu destek
bölge korunabildiği takdirde tepki alımlarının 109,600-110,000
bölgesine yönelmesini bekleriz. Ancak söz konusu direnç bölgeye
yaklaşılırken kısa vadeli aşırılaşma riskinin artması ihtimalini izliyor
olacağız.

Spot USD/TL... Koronavirüsün Türkiye ve dünya ekonomisine olası
etkilerinin boyutu henüz tam olarak ölçülebilmiş olmasa bile
ekonomik aktivitelerin yavaşlaması kaynaklı olarak bazı tahminler
söz konusu. Dolayısı ile bu noktadaki belirsizlik finansal
piyasalardaki karışık fiyatlamaların da temelini oluşturuyor. Dün
Türkiye Bankalar Birliği telekonferansında TCMB Başkanı Uysal
yaptığı açıklamada ekonomik aktivitelerin desteklenmesi adına
‘Finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için
Bankamız(TCMB) tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde
kullanacaktır’ dedi. Dün hem ABD endekslerinde hem de GOÜ kurları
günü pozitif tamamladı. Dolar endeksinin dünden bugüne 101
sınırından 98’li seviyelere kadar gerilemesi ile kurda 6.38 desteği
test edildi ve bu destek kırılırsa USDTRY’de 6.33 çevresine gerileme
olabilir. Spot USDTRY; 6.43 – 6.47 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 6.38 – 6.33 seviyelerinin destek olarak
kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.45 - 6.49 ;
destek seviyeleri de 6.40 – 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)

EKGYO 1,11 1,14 1,17 1,20 1,24 252,0 164,8

FROTO 42,42 45,73 48,70 51,67 54,98 33,9 0,5

PETKM 2,92 3,04 3,15 3,26 3,39 480,8 123,8

SISE 3,86 3,96 4,05 4,14 4,24 316,8 60,4

VESTL 9,40 9,86 10,27 10,68 11,14 91,3 6,4

YKBNK 1,80 1,87 1,94 2,01 2,09 282,8 112,2

F_XU0300420-AL MAVI-SAT Pair Trade

Günlük Teknik Analiz Bazlı Beğenmediklerimiz

Ort.Günlük Hacim Ort.Günlük Adet

Hisse Destek 2 Destek 1 Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 3 Ay (MnTL) 3 Ay (MnTL)

TCELL 12,57 13,07 13,53 13,99 14,50 162,4 11,5


