18 Nisan 2016
BIST100:
Cuma gününe alıcılı başlayan endekste gün ortasında
satıcılar etkisini arttırmasına rağmen kapanışa doğru gelen
alımlar ile tekrar toparlanma görüldü ve %0.25 oranında sınırlı
değer kaybı ile 85.573’den hafta tamamlandı.
Haftaya yurtdışı piyasalarda yaşanan değer kayıplarının etkisi
ile satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 84.800’ü gün içi
işlemlerde ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Son
dönemde etkili olan ralli ile endekste yükseliş trendi
korunmasına rağmen kısa ve orta vadeli göstergelerde negatif
uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu nedenle mevcut seviyelerden
yeni pozisyon açmaktan ise taşınan pozisyonları kademeli
olarak azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Gün içi hareketlerde 84.800 desteğinin kırılması durumunda
ilk etapta 84.200 alt destek konumunda olacaktır.
Endekste 86.00-86.300 bandı ise gün içi dirençler olarak takip
edilebilir.
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GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ALIM Aralığı

Hisse

SATIM Aralığı

Zarar KES

Satıcılı açılış beklememiz nedeniyle Gün içi AL-SAT amaçlı
hisse önerileri için piyasa açılışını ve gün içindeki hareketleri
görmeyi
tercih ediyoruz.-
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Not: Önerilen hisselerin performans raporlaması, belirtilen kâr-al veya zarar-kes seviyelerine ulaşılamaması halinde günlük olarak önerilen
hisselerin gün sonundaki kapanış fiyatları üzerinden, haftalık olarak önerilerin hisselerin ise haftanın son günündeki kapanış fiyatı üzerinden yapılır.
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Değ. %

18.04.2016

VESBE

11.95-12.00

12.30-12.40

11.70

11.98

0.00

18.04.2016

BRISA

8.12-8.16

8.40-8.50

7.95

8.14

0.00

18.04.2016

TKNSA

6.42-6.46

6.65-6.70

6.31

6.44

0.00

*Kırmızı ile boyalı olanlar Stoploss seviyesinde, Yeşil ile boyalı olanlar ise Satım Aralığında
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Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanam az 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 olm ayabilir. 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 içerm esinden 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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