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Yeni günde karışık görünüm… 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek ECB
toplantısı öncesinde haftaya pozitif başlangıç yapan hisse piyasalarında
iyimserlik sınırlı kaldı. Yeni günde Çin’de açıklanan ve üretici fiyatlarının üç
yılın en sert düşüşünü kaydettiğine işaret eden veriler sonrasında karışık
bir görünüm öne çıkıyor. Söz konusu görünüm içinde vadeli işlemlerde
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.2’lik düşüşle işlem görmekte.
TL cinsi varlıklarda kar satışı sonrası yön arayışı sürecek… Eylül ayı ile
birlikte TL cinsi varlıklarda artan iyimserliği takiben geçtiğimiz haftanın
ikinci yarısında kar satışlarının öne çıktığını görmüştük. Teknik görünümde
kısa vadede aşırı alım bölgeye yaklaşılması, temel tarafta ise Bloomberg’de
bankalara yönelik çıkan haberde ekonomi yönetiminin bankalardan bazı
doğalgaz çevrim santrallerine kullandırdıkları kredilerin tahsili gecikmiş
alacak olarak sınıflandırılmasını istediği iddiası kar satışlarına zemin
oluşturmuştu. Bu aşamada bankacılık sektörüne yönelik haber akışına
öncelik vererek süreci takip ediyoruz. Bununla birlikte BİST’e yönelik
Ağustos risk fiyatlamasını takiben Eylül taban oluşumu; Eylül-Ekim olası
toparlanmada satış fırsatı; Kasım ayına ilişkin olarak ise zayıflık olarak
öngördüğümüz beklentimizde şimdilik değişiklik bulunmuyor.

USDTRY & Gelişmekte Olan Ülkeler Kur Endeksi
< JP Morgan G.O.Ü. Kur Endeksi
(Ters Eksen)

USDTRY >

BİST-100 (Günlük)

BİST-100...Günlük bazda 100,200 destek bölgesi önem kazandı… Dün
itibariyle 100,000 bölgesinin aşılmasıyla ivme kazanan alışların 101,000
bölgesi üzerinde tempo kaybettiği görülüyor. Aynı zamanda gün içi
aşırılaşmanın da bir sonucu olarak gördüğümüz eğilim açısından yeni
günde direnç bölgeyi 101,000-101,300 aralığı olarak takip edeceğiz. Söz
konusu bölge aşılamadığı takdirde günün destek bölgesi olarak
değerlendirdiğimiz 100,200 seviyesine yönelik baskı beklenebilir. 100,200
altındaki kırılmalarda ise gün içi görünümde oluşmuş fiyat boşluğu
konumundaki 99,067 bölgesinin kapanmasına yönelik riskler artacaktır.
VİOP Endeks-30 Ekim vade kontratta 123,400 üzerinde başlayan pozitif
görünüm açısından 126,300 bölgesi stop-loss konumunda… 126,300
bölgesinin aşılmasıyla bir destek bulan tepki alımları sonrasında yeni
günde söz konusu seviyeyi pozitif görünüm açısından kısa vadede stop loss
olarak öngörmekteyiz. Açılışta kontratta 127,000-127,900 bandının öne
çıkmasını beklerken, söz konusu seviyelerdeki kırılıma göre 126,300128,500 seviyelerine yönelik gün içi fiyatlama fırsatlarının oluşabileceğini
öngörmekteyiz.
Spot USD/TL paritesi…USDTRY’de, küresel piyasalarda, merkez bankaları
toplantıları ve paralelindeki teşvik senaryoları ile tahvil fiyatlamaları öncül
parametre olmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki yükseliş devam
ederken USDTRY paritesi 5,76 seviyesi çevresinde kalmaya devam ediyor.
30 Ağustos’da görülen 5,85 alçalan tepesi sonrası düzeltme 5,64’te
sönümlenerek geri gelmeye devam etmişti. Ancak mevcut geri çekilmenin
5,60’ın da altına 5,45 seviyesine kadar olası sarkmaları, formasyon devamı
için teorik sayımın içinde bulunuyordu. 5,81 geçilmesi durumunda bu
ivmelenme devam formasyonuna dönüşecektir. Aksi takdirde bu atağın
yavaşlamasını ve 5,45-5,55 aralığındaki ana formasyon düzeltme noktasına
geri çekilmesi beklenir. 5,60 çevresindeki ALIŞ önerimiz sonrasında, 5,81
seviyesine yaklaşılması durumunda kademeli SATIŞ tarafında
olunabileceğini, 5,80 geçilmeden kademeli olarak azaltılmasını
önermekteyiz. 5,78-5,81 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise
5,70 seviyesinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.
USDTRL Eylül kontratta ; Gün içi direnç seviyeleri 5,83-5,87 ; destek
seviyeleri de 5,74-5,71 olarak kullanılabilir.
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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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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.
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