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Risk alma iştahı ECB ve ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerle destek
buluyor… ECB dün gerçekleşen toplantısında, zayıflayan Euro Bölgesi
ekonomisini desteklemek amacıyla beklentiler paralelinde faizleri indirdi
ve tahvil alımlarını tekrar başlattı. Söz konusu gelişme genel olarak risk
alma iştahını destekleyen bir adım olsa da, son dönemde bu beklentiyi
satın alan piyasalar adına yakın vadede sınırlı kar satışlarını gündemde
tutmakta. Diğer yandan küresel gündemin bir diğer öne çıkan konu başlığı
18 Eylül tarihli Fed toplantısı öncesinde ticaret görüşmelerine ilişkin
olumlu beklentiyi artıran haberlerde yeni günde piyasaları desteklese de,
bu konuda somut bir gelişme olmadığını belirtelim.

Gelişmekte Olan Ülke Kur Endeksi & USDTRY
< JP Morgan GOÜ Kur Endeksi
(Ters Eksen)

USDTRY >
Küresel şartlar ve TCMB adımları BİST açısından destekleyici… Küresel
risk alma iştahı korunduğu ortamda beklentinin hafif üzerinde gelen faiz
indirim kararını bankacılık ve GMYO sektörü açısından olumlu karşılıyoruz.
Bu paralelde Ağustos ayında gerçekleşen risk fiyatlamasını takiben
toparlanma yönündeki genel olumlu görüşümüzü korumaya devam
ediyoruz. Diğer yandan dün faiz kararı sonrasında 103,000-103,500
bölgesinde gündeme gelebileceğini belirttiğimiz kar satışı riskinin ise
sürdüğünü düşünmekle birlikte olası kar satışlarını genel görüşümüz içinde
düzeltme olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

BİST-100 (Günlük)

BİST-100...Kısa vadeli görünümde kar satışı riski sürüyor… Dün itibariyle
genel görünümde pozitif eğilimin devam ettiği endekste, yakın vade adına
ise kar satışı riskinin arttığını belirtmiştik. Kısa vadeli göstergelerin aşırı
alım bölgeye yaklaştığı endekste söz konusu riskin sürdüğünü düşünüyor,
103,000-103,500 bölgesine yönelik ataklarda hisse pozisyonlarının
kademeli olarak azaltılabileceğini düşünüyoruz. Gün içi görünümde destek
bölgeyi 101,700 olarak takip ederken, bu bölge altında öngördüğümüz kar
satışı riski öne çekilerek 101,000-100,500 aralığına yönelik baskıyı
arttırabilir.
VİOP Endeks-30 Ekim vade kontratta 123,400 üzerinde başlayan pozitif
görünüm açısından 128,000 bölgesi stop-loss konumunda… Kontratta
genel olumlu görünüm korunuyor olsa da kısa vadede kar satışı riskinin
sürdüğünü düşünüyoruz. Bu açıdan dün 130,000-130,600 aralığı olarak
belirlediğimiz direnç bölgeyi, haftanın son işlem gününde 130,300-130,600
olarak öngörmekteyiz. 129,00 bölgesi gün içi görünümde destek olarak öne
çıkarken, söz konusu seviye altındaki gerilemeler 128,500-128,000
bölgesine yönelik baskıya neden olabilir.
Spot USD/TL paritesi…USDTRY’de, bu ayın en önemli beklentisi olan ECB
ve TCMB faiz indirimleri sonrası , dün oynaklığın arttığı görüldü. USDTRY
paritesi 5,79 denemesi sonrasında dün gelen satışların etkisiyle 5,66
seviyesi çevresinde kalmaya çalışıyor. 30 Ağustos’da görülen 5,85 alçalan
tepesi sonrası düzeltme 5,64’te sönümlenerek yükselişe devam etmişti.
Ancak mevcut geri çekilmenin 5,60’ın da altına 5,50 seviyesine kadar olası
sarkmaları, formasyon devamı için teorik sayımın içinde bulunmaya devam
ediyor. 5,79’da bulunan son başarısız yükseliş denemesi sonrası
önümüzdeki günlerde 5,45 seviyesi kırılmadığı sürece, 5,55-5,65 aralığında
ALIŞ tarafında kalınmasını öneriyoruz. 5,50 altına olası sarkmalarda
AGRESİF ALIŞ yönlü davranılması gerekmektedir. 5,45 seviyesinin kırılması
ve önümüzdeki günlerdeki TL’deki güçlenme eğimi dikleşecek olursa
formasyonun yeniden güncellenmesi gerekecektir. Ancak formasyonun
güncel görüntüsünde 5,70-5,60 aralığının sadece trading amaçlı
kullanılacak bant aralığı olduğunu, ana stratejimizde USDTRY, SATIŞ
tarafında olmadığımızı yineliyoruz. 5,70-5,75 seviyelerinin gün içi direnç
olarak, aşağıda ise 5,60 seviyesinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.
USDTRL Eylül kontratta ; Gün içi direnç seviyeleri 5,71-5,79 ; destek
seviyeleri de 5,67-5,60 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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