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BIST 100 Endeksi
Tahvil faizlerindeki yükseliş gelişen ülke piyasalarına girişleri
yavaşlatırken zirvelerdeki kar satışı için de piyasalara gerekçe
sunmuş durumda. ABD vadelileri yarım puan aşağıda fakat
Asya’daki kayıplar %3’lerde. Açılışı negatif bekliyoruz. 1470 –
1475 bandı ilk destek olmak üzere 1430’u ana destek olarak takip
edebiliriz. Yeniden 1500 üzerine yerleşmeden satışın tersine
döndüğünü belirtmek şu durumda zor görünüyor. Tahvillerde
normalleşme hareketi görecek olursak alım denemeleri mümkün.
Bugün hisse önerimiz yer almamakta.
Dirençler
Destekler

1500.00
1470.00

1525.00
1430.00

1550.00
1370.00

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)
Nisan vade kontratta alçalan trend devam ederken, küresel
borsalarda faizlerin yarattığı düşüş de hızlanmış durumda. Ana
desteklerin altına doğru hareket edebiliriz. Bu nedenle portföyleri
de dengelemek adına 1562 direnci altında kaldıkça short tarafta
kalınmasını öneriyoruz. Destekler 1545 ve 1520. Ana destek ise
1470’lerden geçmekte.
Dirençler
Destekler

1532.00
1545.00

1587.00
1520.00

1607.00
1470.00

Günlük Hisse Önerileri
Hisse

Alım Aralığı

Satım Aralığı

Zarar Kes

Aşırı Satım
Bölgesi

Aşırı Alım
Bölgesi

Kısa Vadeli Al
Verenler

Hacim Artışı
Olanlar

ZOREN
PNSUT
BIZIM
AKSGY

PGSUS
TAVHL
THYAO
DOCO

AKSGY
CEMTS
KERVT
EGGUB

AKCNS
INDES
CCOLA
ISDMR

Haftalık Hisse Önerileri
Öneri Tarihi

Hisse

ALIM Aralığı

SATIM Aralığı

Zarar KES

22.02.2021

KCHOL

22.20 – 22.64

23.20 – 23.60

22.00

KAPANIŞ / SON
Fiyat
23.20

22.02.2021

EREGL

14.60 – 14.85

15.20 – 15.50

14.40

14.40

-2.83

22.02.2021

PETKM

5.14 – 5.23

5.36 – 5.46

5.08

5.46

5.00

22.02.2021

TTKOM

8.32 – 8.45

8.60 – 8.80

8.21

8.21

-2.61

Değ. %
2.75

*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 7,25’in üzerinde kalmayı başararak da an itibariyle 7,467,47 bandından işlem görmekte. 7,50’i direnç olarak takip
edeceğimiz kurda, bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 7,607,62 bandı sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde
ise 7,31 destek olarak takip edilebilir.
Dirençler
Destekler

7.5000
7.3100

7.6200
6.2000

7.7000
7.0000

EUR/USD Paritesi
EUR/USD dün 1,2243 seviyesini test etmesinin ardından, ABD
tahvil faizlerinde görülen sert yükselişin ardından geri çekildi. An
itibariyle 1,2152’de işlem gören paritede 10 günlük hareketli
ortalama 1,2127’i destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin
altında kalınması halinde 1,21’e düşüş devam edebilir. Olası
yükselişlerde ise 1,2190 ilk direnç olmak üzere 1,23 yeniden
hedeflenebilir.
Dirençler
Destekler

1.2190
1.2127

1.2300
1.2100

1.2500
1.2000

Ons Altın ($)
Ons altın 1750 – 1765 destek bölgesinde. Faizlerdeki yüksek
seviye altını baskılamaya devam ederken ana destek bölgesine
kadar geldik. Yükseliş için faizlerin yeniden aşağı dönmesi
gerekiyor fakat dünkü hareketin ardından bu yönde bir beklenti
yok. Short pozisyonlar için kısa vadede kar al mümkün. Devam
ettirecekler için ise stopu 1795 olarak güncelleyip pozisyon devam
ettirilebilir.
Dirençler 1815.00
Destekler 1795.00

1850.00
1765.00

1875.00
1720.00
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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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