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BIST 100 Endeksi
BDDK’nın şirketlerin kredi kullanımına ilişkin ellerinde tuttuğu
dövizlere ilişkin koşul getirilmesi özellikle Cuma günü vadeli
kontratlarda sert satışlar yarattı. Dün gelen ek açıklama koşulları
nispeten yumuşatsa da BİST100 üzerinde baskı yaratması
muhtemel. Endekste açılış volatil olabilir. 5 yıllık CDS primi 800
puan altında kalmaya devam ediyor. Teknik olarak BİST100
endeksinde 2510 ve 2470 destekleri öne çıkarken, 2600 ve 2685
direnç olarak takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: Haftalık hisse önerilerimiz: Dirençler
Destekler

2600
2510

2685
2470

2750
2370

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi (Aktif Kontrat)
2710 destek bölgesine yakın kapatan Haziran vade kontratta
Cuma günü akşam seansında sert düşüş izledik. Bu sabah da
açılış volatil olabilir. 2610 geri çekilmede olası ilk destek olarak
takip edilebilir. Yükselişte ise 2780 – 2800 direnci öne çıkmakta.
Dirençler
Destekler

2780
2710

2920
2610

3000
2500

Günlük Hisse Önerileri
Hisse

ALIM Aralığı

SATIM Aralığı

Zarar KES

Aşırı Satım
Bölgesi

Aşırı Alım
Bölgesi

Kısa Vadeli Al
Verenler

Hacim Artışı
Olanlar

-

-

-

-

ARDYZ
AKSA
HALKB
ISDMR

ALARK
MGROS
AGHOL
EGEEN

ISDMR
EREGL
ARCLK
CIMSA

CANTE
BRYAT
ASELS
QUAGR

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, BDDK’nın, TL cinsi ticari kredi kullanımı konusunda
getirdiği kısıtlar ile sert düşüş yaşadı. 50 günlük hareketli ortalama
16.18 altında kalındığı takdirde geri çekilmenin devamını
görebileceğimiz kurda, 15.28 sonraki destek olarak izlenebilir.
Olası yükselişlerde 16.63 direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler
Destekler

16.630
16.180

16.900
16.000

17.350
15.280

EUR/USD Paritesi
EUR/Dolar oluşturduğu yeni kanal içinde işlem görmeye devam
ediyor. 1.06’yı direnç olarak takip edeceğimiz paritede, bu seviye
üzerinde kalınması halinde 1.08-1.0815 bandı yeniden
hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1.05 destek olarak
izlenebilir.
Dirençler
Destekler

1.0600
1.0500

1.0650
1.0450

1.0700
1.0370

Ons Altın ($)
ABD’de faizlerin sakinliği ve DXY’deki sınırlı değer kaybı ons altını
1830’ların üzerine taşıdı. Fed endişesi hala yüksek. Bu da altının
kuvvetli bir yükselişi önüne geçebilir. 1838 ilk direnç olarak öne
çıksa da 1850 ana direnç olarak izlenebilir.
Dirençler
Destekler

1838
1830

1842
1820

1850
1815
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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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