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Çin’de tatil sona ererken, gündem ticaret savaşları olmaya devam
ediyor… Bir haftalık tatil periyodunun ardından Çin piyasaları işleme
açılırken, gündem halen ticaret savaşları. Ancak haftaya başlarken bu hafta
gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin dar kapsamda gerçekleşebileceği
beklentisinin öne çıkması bu konudaki beklentileri sınırlandırıyor. ABD ve
Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde başlamasının
beklendiğini hatırlatalım. Çin’de tatilin bittiği günde piyasalarda tepki
alımları ön planda.. Vadeli MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (G.O.P.)
endeksinde %0.7’lik artış görmekteyiz.
Yurtiçi gündemde artan dış politik tansiyon öne çıkıyor… Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın hafta sonunda yaptıkları görüşme ile TL
cinsi varlıklarda artan risk alma iştahı kısa vadede kalıcı olamadı. Günün
ilerleyen saatlerinde bu konuda tansiyonu yükselten açıklamalar gelmesi
bu kez TL cinsi varlıklar üzerinde baskı yaratırken, 5 yıl vadeli Türkiye
CDS’inde de 363bp->380bp fiyatlaması gördük. Gerek USD/TL gerekse de
BİST tarafındaki beklentilerimizde önemli bir değişiklik bulunmuyor.
Bununla birlikte söz konusu sürece ilişkin haber akışına bağlı olarak dalgalı
eğilimin bir süre daha gündemde kalacağını düşünüyoruz.

USDTRY & Gelişen Ülke Kurları
< JP Morgan G.O.Ü. Kur Endeksi
(Ters Eksen)
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BİST-100 (Günlük)

BİST-100...Uzun vadeli direnç bölge altında dalgalanma… Genel
görünümde pozitif eğilimin devam ettiğini düşündüğümüz endekste, uzun
vadeli direnç bölge 106,000-106,500 aralığı altında volatilitenin devamı
yönündeki görüşümüz devam ediyor. Dün itibariyle söz konusu direnç
bölgeye yaklaşan endekste volatilitenin bir kez daha direnç bölge altında
artmasına karşın haftalık bazda öngördüğümüz işlem bandı değişmedi.
Gün içi görünümde 102,700-102,600 bölgesi ara destek olmak üzere sınırlı
tepki alımları dirençler 103,500-104,000 olmak üzere gündeme gelebilir.
Belirttiğimiz destek altında kalınması halinde gün içi volatilite yüksek
kalmaya devam edecektir. Buna karşın haftalık bazda öngördüğümüz
102,000-100,000 bölgesi destek olarak korunmak şartıyla ilk aşamada
104,000-104,300 ve üzerinde kalınması halinde ise yeniden 106,000106,500 bölgesine yakınsama yönündeki genel görüşümüz ise korunuyor.
VİOP Endeks-30 Ekim vade kontratta pozitif 130,000 bölgesi altında sona
erdi, yön arayışları ön planda… Kontratta tekrar pozitife dönüş adına
korunması gerektiğini düşündüğümüz 130,000 bölgesi üzerinde dün kalıcı
olunamaması nedeniyle yön arayışlarının halen devam ettiğini görüyoruz.
Genel görünümde kontratta tekrar pozitife dönüş adına 130,000-130,200
bölgesi aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Açılış sonrasında ise ilk aşamada
127,700 destek, 129,700 direnç seviyelerinin yön arayışı içinde ön plana
çıkması beklenebilir.
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Aracı Kurum Dağılımı

Spot USD/TL paritesi…Trump’ın tansiyonu yükselten tweetleri ile yeni
güne USDTRY paritesinde 5,84’ün üstünde başlıyoruz. 5,71-5,79 bölgesi
TL’de olumlu fiyatlamalar başlaması durumunda geri çekilmelerde takip
edilecek. Trading amaçlı SAT/AL için 5,84-5,79 aralığı sınırlı da olsa
kullanılabilir. 5,85 seviyesinin aşılması 5,90-5,94 bölgesine kadar
uzanabilir. 5,60-5,70 aralığında kademeli başlayan alım önerilerimizin ALIŞ
tarafındaki ana stratejimizi değiştirmeyerek kademeli olarak 5,85
çevresinde kapatılması görüşündeyiz. Yeniden alım için 5,79 çevresi
kullanılabilir. 5,75-5,79 civarından alım denemelerinde zarar kes noktası
5,7150 olarak belirlenebilir. 5,85 – 5,90 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 5,77 seviyesinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.
USDTRL Ekim kontratta; Gün içi direnç seviyeleri 5,90-5,95 ; destek
seviyeleri de 5,76-5,72 olarak kullanılabilir.
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Günlük Strateji Fikirleri

Yukarıda yer alan destek ve direnç seviyeler mekanik formüllerle hesaplanmaktadır. Bu neden bazı hisselerde destek ve direnç
seviyelerini hisse senedinin kademesine göre yuvarlayarak dikkate almanız gerekmektedir. Bununla birlikte paylaştığımız
listenin o güne dair piyasa görüşümüzü yansıtmayacağını belirtelim. 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 Yatırım Araştırma departmanı kapsamı baz alınmıştır.
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