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Petrol fiyatlarında zayıflık sürüyor… Yeni haftaya başlarken
küresel piyasalarda ilk çeyreğin son iki işlem günü olması, pozisyon
ayarlamalarına bağlı olarak hareketliliğin yüksek kalmasını
sağlayacaktır. Diğer yandan gerek hisse piyasalarında oynaklığa
neden olan gelişmelerle birlikte, volatilitenin yüksek seyrettiği bir
diğer alan olan petrol piyasasındaki gelişmeler yakından izleniyor.
Haftanın ilk işlemlerinde brent petrol düşüş yaşarken, mevcut işlem
seviyesinin 2003’ten bu yana en düşük bölge olduğunu belirtelim.

İlk çeyrek tamamlanırken… Yılın ilk çeyreğinin son iki işlem
gününe Asya tarafında Wall Street endekslerindeki Cuma günü
yaşanan kayıpların gecikmeli olarak fiyatlandığını görmekteyiz.
Vadeli ABD endeksleri ve MSCI GOP endeksinde sabah saatlerinde
sınırlı tepki alımları öne çıkıyor. 1Ç20 tamamlanırken yıl başından
bu yana MSCI Dünya endeksi %22.5, MSCI Gelişmekte olan
hisse ülke piyasaları endeksi %24.4’lük değer kaybıyla işlem
görmekte.

BİST-100 – Geri çekilmelerde tepki alımları yeniden gündeme
gelebilir… Geçtiğimiz hafta öngördüğümüz tepki yükselişinde
(88,000 ve 93,500-94,000) takip ettiğimiz direnç bölgeye
ulaşamadan gerileyen BİST-100 endeksi teknik görünümünde yeni
haftada 83,000-92,000 işlem bandının ön plana çıkmasını
bekliyoruz. Haftanın açılışında 88,000-87,000 destek bölgesinin
korunması halinde 89,000-89,300 bandına yönelik tepki alımları
bekleriz. Aksi halde 85,000-83,000 bandında yeni bir destek
oluşumu bekliyor olacağız. Pozitif fiyatlama adına 92,000-92,300
aralığının aşılması gerektiğini düşünüyoruz, bu takdirde 95,000 ve
100,000 beklentileri öne çıkabilir. Endekste olası geri
çekilmelerin son iki haftada olduğu gibi tepki yükselişlerine
yönelik fırsat verdiğini düşünmekteyiz.

VİOP Endeks30 – Kısa vadeli destekler yeniden gündeme
gelecek… Kontratta dün gün kapanışı 105,500 bölgesinden, akşam
seansı kapanışı ise 105,050 seviyesinden gerçekleşti. Yeni günde
kontratta yatay açılış bekliyoruz, Açılış sonrasında 104,900 bölgesi
destek korunabildiği takdirde tepki alımlarının öne çıkmasını ve
105,900-106,200 bölgesine yönelim bekleriz. İkincil direnç bölge ise
107,000-107,200 olarak izlenebilir. Öngördüğümüz destek bölge
altındaki kırılmalarda ise 103,500-102,000 aralığına yönelik riskler
yükselecektir.

Spot USD/TL... Koronavirüsün dünya genelinde yayılması ile büyük
ölçüde duran ekonomik aktiviteler önümüzdeki dönemde küresel
büyüme üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak. Bununla beraber
merkez bankalarının piyasalara likidite destek adımları ve
hükümetlerin önemli boyutlarda finansal teşvik paketleri ekonomik
açıdan umut verici gelişmeler arasında yer alıyor. Ancak bu
adımların tam anlamıyla ekonomik anlamda hissedilebilmesi için
önce salgın hastalığın bitmesi ve buna bağlı belirsizlik faktörünün
ortadan kalkması gerekiyor. Meksika Pezosu, Ruble, Rand,
Endonezya Rupisi ve Real gibi GOÜ para birimleri bu ay ABD$’na
karşı %10-20 arasında değer kaybı yaşarken Türk Lirası %3.5 gibi
göreceli olarak daha olumlu bir performans gösterdi. Dolar
Endeksi’nin de zayıflamış olması TL’ye destek olurken 6.38 desteği
kırılırsa 6.33 gündeme gelebilir. Spot USDTRY; 6.50 – 6.54
seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise 6.45 – 6.40
seviyelerinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

USD/TL Mart kontratında ; Gün içi direnç seviyesi 6.51 - 6.55 ;
destek seviyeleri de 6.46 – 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)

AEFES 16,02 16,75 17,40 18,05 18,78 19,4 0,8

BIMAS 46,55 48,37 50,00 51,63 53,45 107,8 2,2

EKGYO 1,07 1,10 1,13 1,16 1,20 249,6 163,5

MGROS 20,08 21,42 22,62 23,82 25,17 71,3 3,0

PETKM 2,81 2,91 3,01 3,11 3,22 476,0 122,8

TKFEN 11,51 11,93 12,31 12,69 13,12 147,6 8,2

THYAO-AL PGSUS-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)

PGSUS 29,05 31,95 34,54 37,13 40,03 195,8 3,5


