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VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Cuma günü 130.825’e kadar yükselen Aralık vadeli sözleşmede gün ortasında
sonra satış baskısının artığı görülürken, sözleşme %0.70 oranında değer kaybı ile
129.475 seviyesinden günü tamamladı.
Haftaya yurt dışı piyasalardaki negatif havanın etkisi ile satıcılı başlamasını
beklediğimiz sözleşmede 128.900’ü ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz.
Saatlik grafiklerde kanal desteği konumunda olan ve ara destek olarak takip
edeceğimiz seviye olan 128.900’ünm üzerinde tutunulması halinde yükseliş
trendinin devamı beklenebilir. Ancak bu desteğin kırılması halinden kar satışlarının
ivme kazandığını görebiliriz. Bu nedenle 128.900’un altında UZUN pozisyonlar için
kısa vadeli sat-al denenebilir ve alt desteklerde yeni denge arayışları beklenebilir.
127.600 ve 126.200’ü alt destekler olarak verebiliriz
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BIST 100:
Haftanın son işlem gününde dalgalı bir seyir etkili olurken, gün içinde 104.017’e
kadar yükselen BİST100 endeksi kapanışa doğru artan satışlar ile geriledi ve
%0.38 oranında değer kaybı ile 103.153 seviyesinde kapandı.
Geçtiğimiz hafta kaydedilen %4.76’lık değer kazanımı sonrasında haftaya yurt dışı
piyasalardaki negatif haftanın etkisi ile satıcılı başlamasını bekliyoruz. Günlük
grafiklerde göstergelerdeki pozitif görünümün korunmasına rağmen Cuma
gününün en düşük seviyelerinden kapanış gerçekleşmiş olmasını teknik açıdan
zayıflık emaresi olarak değerlendiriyoruz. 103.000’nin altında yaşanabilecek geri
çekilmelerde ise 102.400 ve 101.300’ü kısa vadeli alt desteler olarak verebiliriz.
101.300’ün üzerinde tutunulduğu sürece geri çekilmeyi kısa vadeli düzeltme
hareketi olarak algılayacağız.
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* Kırmızı ile boyalı olanlar Stoploss seviyesinde, Yeşil ile boyalı olanlar ise Satım Aralığında KAPATILMIŞTIR
* Mavi İle Boyalı olanlar önerilen alım aralığının üzerinde açılması nedeniyle alınamadığını ifade etmektedir.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili
olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen
mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu,
güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman
değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve
değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve
tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan
çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım
Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin
korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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