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Fed Başkanı’nın konuşması öncesinde… Ağustos ayına girilirken
piyasalarda belirsizliği artıran açıklamaları ile öne çıkan Fed Başkanı
Powell’ın bugün Jackson Hole’de yapacağı konuşma öncelikli gündem
maddesi konumunda. TSİ17:00’de başlaması beklenen konuşmada
yatırımcılar Fed'in son toplantısı sonrasında gelen ‘’yapılan faiz indirimi ara
dönem düzeltmesidir’’ açıklaması sonrasındaki belirsizliğin giderilip
giderilmeyeceğine yönelik ipuçlarına odaklanacaklar. Özellikle faiz
indiriminin boyutu ve zamanlaması gelebilecek mesajlar fiyatlamaları
etkileyecektir. Jackson Hole sonrasında hafta sonu gerçekleşecek G7
zirvesi piyasaların ajandasında yer alan bir diğer gündem başlığı
konumunda.
TL cinsi varlıklarda dalgalanma sürüyor... 31 Temmuz tarihinde
sonuçlanan Fed toplantısının ardından gelişmekte olan ülke piyasaları ile
birlikte TL cinsi varlıklarda kısa vadede artan volatilite henüz sona ermedi.
Lokal piyasalarda volatiliteye neden olan küresel gerekçeler değişmediği
için bu aşamada geri çekilmelerin tepki yükselişiyle sınırlı kalabilecek trade
fırsatları yarattığını düşünüyoruz. Daha iyimser olabilmek adına başta
Fed’e yönelik beklentiler olmak üzere gündemi izleyeceğiz. BİST tarafında
belirsizlik ortamı sona erdiğinde global tarafta güçlü bir resesyon
beklentisinin olmayışı, yurtiçinde ise küresel ortamın kayda değer bir
şekilde negatife dönmediği ortamda cazip değerlemeler ve bankaların
3.çeyrek finansallarına yönelik olumlu beklentiler toparlanma adına ana
figürler olabilir..
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BİST-100... Kısa vadeli aşırılaşmaya karşın bu aşamada toparlanma
çabalarını tepki yükselişi olarak değerlendirmeyi sürdürüyoruz… Kısa
vadede 95,000-93,000 bandına yönelik geri çekilmelerin tepki yükselişleri
adına fırsat yaratabileceğini düşünmekle birlikte bu aşamada olası
yükselişlerin 97,000-97,500 bölgesiyle sınırlı kalmasını bekleriz.
VİOP Endeks-30 Ağustos vade kontrat 131,500 seviyesinin altına
gelinmesiyle negatif görünüm kazanırken, kısa vadede yeniden olumlu
görünüm adına 120,500-121,000 bölgesinin aşılması
gerektiğini
düşünüyoruz. Kontratta güne başlarken açılış sonrasında 118,500-119,500
aralığında işlemler öngörmekteyiz. 119,500 bölgesinin aşılması halinde
dün günün ikinci yarısında etkili olan tepki alımlarının 120,000-120,500
seviyesine yönelik alımlar desteklenebilir. Ancak genel anlamda pozitife
dönüş açısından 120,500-121,000 aralığını önemsiyoruz.
Spot USD/TL paritesi…USDTRY’de 5,4483’den başlayan yükseliş, ikili zigzag
formasyonunun üst çizgisi konumundaki 5,78’e yaklaşmış durumda.
Flamadaki mini üçgen 5,80’e doğru savrulma isteği içerisinde. Yaşanan
yükseliş, 5,75-5,80 aralığındaki formasyon ana hedefine ulaşıp
formasyonun tamamlanmasına çok yaklaştı. Bugün başlayacak, Jackson
Hole toplantıları dünyadaki tüm para birimleri için haber etkisi özelliğini
koruyacak olsa da 5,80 çevresindeki savrulmalar SATIŞ tarafında kalmayı
gerektirecektir. 5,80 üzerinde hızlanması daha önce belirttiğimiz 5,40 altı
beklentisini böylece ortadan kaldırmış olacak. 5,63 direnci üzerinde
tOBO(ters omuz baş omuz), alçalan takoz gibi bir çok formasyon
netleşmeye başlamış olsa da hareketin hız kaybedebileceğini ve ana
hareketin daha uzun zamana yayılarak 5,75-5,80 aralığında tekrar satışlar
görülebileceğini ancak 5,80 üzerindeki atağın hızlanması durumunda
büyük üçgenin netleşebileceği ve 5,90’ın radara girebileceğini görebiliriz.
Henüz 5,80 kırılmadan güçlü ALIŞ tarafında olunmamasını, aksine 5,80
çevresinde daha çok SAT ve 5,60’lara kadar tekrar ALIŞ için bekle olarak
kullanılmasını öneriyoruz. 5,80-5,83 seviyelerinin gün içi direnç olarak,
aşağıda ise 5,71 seviyesinin destek olarak kullanılabileceğini
önermekteyiz.
USDTRL Ağustos kontratta gün içi direnç seviyeleri 5,79-5,84 ; destek
seviyeleri de 5,70-5,65 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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