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Çin’den ekonomiye destek beklentisi… ABD ve Çin arasındaki ticaret
savaşlarına ilişkin henüz somut bir gelişme bulunmazken, yeni günde
Çin’den gelen haberler risk alma iştahına sınırlı da olsa katkı veriyor. Çin
Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times, ABD ile ticaret
savaşının olumsuz etkilerini hafifletmeyi merkezi yönetimin yeni önlemler
açıklayacağını bildirdi. Merkez bankası toplantıları öncesi temkinli eğilimin
öne çıktığı küresel tarafta son gelişme endekslere destek verdi. Vadeli
işlemlerde MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksi %0.2 oranında primli.
Para Politikası Kurulu toplantısı bekleniyor… Yurt içi gündemde öne çıkan
başlık 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK)
toplantısı. Öncesinde faiz indirim beklentileriyle hisse piyasasında olumlu
fiyatlama öne çıkarken, TL tarafında ise görece baskılı bir eğilim etkili
oluyor. PPK’ya yönelik faiz indirim beklentilerinin 250bp ekseninde
şekillendiğini belirtelim. Söz konusu toplantı sonrasında piyasa
görüşlerimizi gözden geçireceğiz. Öncesinde 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 değişiklik bulunmuyor.
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BİST-100 (Günlük)

BİST-100...Günlük bazda 100,900 destek bölgesi takip edilecek… Kısa
vadeli pozitif ivmeye sahip endekste yakın vade adına sıkışma görüntüsü
dikkat çekici. Söz konusu görünüm içinde 100,900 destek, 101,600 bölgesi
ise direnç konumunda. Bununla birlikte gün içi vadede aşırılaşma riski
nedeniyle 101,600-102,000 aralığında aynı vade açısından etkili olmasını
beklediğimiz kar satışlarının öne çıkmasını bekliyoruz. Günlük bazda destek
bölgeyi ise 100,900 olarak öngörmekteyiz. Açılış sonrasında olası
yükselişlerin 101,500 ile sınırlı kalıp, devamında 100,900 desteğinin
kırılması halinde etkili kar satışları gündeme gelebilir.
VİOP Endeks-30 Ekim vade kontratta 123,400 üzerinde başlayan pozitif
görünüm açısından 126,500 bölgesi stop-loss konumunda… Kontratta
genel olumlu görünüm içinde günlük bazda ilk aşamada 127,900-128,750
destek direnç aralığının öne çıkmasını bekliyoruz. Söz konusu seviyelerde
oluşabilecek kırılmaların gün içi vade adına 126,900-129,500 seviyelerine
yönelik fiyatlama fırsatlarını gündeme getirmesi beklenebilir.
Spot USD/TL paritesi…USDTRY’de, ECB ve PPK kararlarına 1 gün kala, öncül
parametre olmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki yükseliş devam
ederken USDTRY paritesi 5,77 seviyesi çevresinde kalmaya çalışıyor. 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. 5,79-5,81 seviyelerinin gün içi direnç olarak, aşağıda ise
5,72 seviyesinin destek olarak kullanılabileceğini önermekteyiz.

USDTRL Eylül kontratta ; Gün içi direnç seviyeleri 5,85-5,89 ; destek
seviyeleri de 5,77-5,72 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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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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