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BIST 100 Endeksi
Küresel piyasalarda pandemi koşullarındaki kötüleşmenin yarattığı
endişe kar satışları getiriyor. Yükselen enflasyon için ise Fed
piyasaları sakin tutmaya çalışıyor. Faizler ve enflasyon
beklentilerinde görünüm sakin. Asya piyasalarında ise bu sabah
satıcılı seyir ve ABD vadelilerinde ise negatif görünüm var. İçeride
açılış zayıf bir açılış görebiliriz. Bayram tatili nedeniyle bu hafta
sadece bugün yarım gün açık kalacak Borsa İstanbul. Teknik
olarak 1356 ve 1341 geri çekilmede destek olarak izlenebilir. 1373
ve 1382 ise ilk direnç konumunda. Günlük önerilerimizde KRDMD,
SOKM, ALKIM ve DEVA yer almakta.
Dirençler
Destekler

1373.00
1356.00

1382.00
1341.00

1400.00
1300.00

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)
Küresel piyasalarda artan satış baskısı içeride bayram tatili
öncesinde geri çekilmeyi beraberinde getiriyor. Teknik olarak
yükselen trend korunsa da 1490 direncinin altındayız Açılış aşağı
yönlü olabilir ve 1490 altında short pozisyonlar lehine görünüm
devam edebilir. 1465’i ise ilk destek olarak takip edeceğiz.
Dirençler
Destekler

1490.00
1465.00

1530.00
1440.00

1550.00
1420.00

Günlük Hisse Önerileri
Hisse

Alım Aralığı

Satım Aralığı

Zarar Kes

Aşırı Satım
Bölgesi

Aşırı Alım
Bölgesi

Kısa Vadeli Al
Verenler

Hacim Artışı
Olanlar

KRDMD
SOKM
ALKIM
DEVA

7.32 – 7.40
11.18 – 11.30
14.80 – 15.00
24.66 – 24.98

7.48 – 7.60
11.45 – 11.63
15.15 – 15.40
25.28 – 25.70

7.24
11.05
14.65
24.40

THYAO
HALKB
ECILC
GARAN

KRDMD
YKBNK
KRVGD
ERBOS

GOZDE
BERA
ENJSA
ISMEN

THYAO
HALKB
ECILC
GARAN

Haftalık Hisse Önerileri
Öneri Tarihi

Hisse

ALIM Aralığı

SATIM Aralığı

Zarar KES

KAPANIŞ / SON
Fiyat

Değ. %

*Mavi renkli öneriler alım aralığının dışında kalmıştır. *Yeşil renkli öneriler kardaki pozisyonlardır. *Kırmızı renkli öneriler stop seviyesinden
kapanmıştır.
Günlük öneriler ilk yarım saat için geçerlidir. Sonrasında haber ve veri akışına göre piyasa koşulları çeşitlilik gösterebileceğinden önerilerin
güncel durumlarını temsilcinize sorabilirsiniz. Haftalık öneriler ise haftanın ilk işlem günü için geçerlidir.
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Dolar/TL Kuru
Dolar/TL geçtiğimiz hafta Cuma, 50 günlük hareketli ortalama 8.52
altını test etmesinin ardından, kapanışta bir miktar toparlanma
yaşadı. Bu seviye altında yeniden kalınması halinde geri
çekilmenin devamını görebileceğimiz kurda 8.42 sonraki destek
olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 8.57 ilk direnç olmak
üzere 8,62’ye yükseliş hız kazanabilir.
Dirençler
Destekler

8.5700
8.5200

8.6200
8.4900

8.7100
8.4200

EUR/USD Paritesi
EURUSD 1.1772 desteği üzerinde tutunmasıyla tepki yükselişine
devam ediyor. 10 günlük hareketli ortalama 1.1823’ü direnç olarak
izleyeceğimiz paritede, bu seviyenin geçilmesi halinde 1.1864
sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.1772
destek olarak takip edilebilir.
Dirençler
Destekler

1.1823
1.1772

1.1864
1.1700

1.1900
1.1650

Ons Altın ($)
1825 – 1830 direnç bölgesini test eden ons altın bu bölgeden satış
görürken 1815 desteğinin de altına geriledik. Küresel risk iştahı
zayıf. Bu da altındaki geri çekilmenin devamını getirebilir ve 1795
ana desteğine doğru yeniden düşüş görebiliriz.
Dirençler 1815.00
Destekler 1795.00

1830.00
1765.00

1850.00
1750.00
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Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 - 51
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.
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