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VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
136.400’ün altına sert düşen Nisan vade kontrat dünü %4.13 düşüşle
110.418 seviyesinden kapattı. Dün akşam seansı kapanışı ise
131.200 seviyeinden gerçekleşti.
136.400’ün altında kaldığımız sürece short pozisyonlar için daha
avantajlı bir ortam var. Daha kısa vadeli bakacak olursak, short
pozisyon tutanlar için 135.000 üzerine stop çekilerek devam ettirmek
mümkün. Şimdilik long taraf için ana desteklerde değiliz. Bu
çerçevede 131.800 gibi bir ana desteği long için değerlendirmek daha
doğru olur. Güne negatif açılışla başlayabiliriz.
DİRENÇ
DESTEK
Stochastic

127.450
122.250
RSI

129.400
120.100
MFI

130.800
117.000
Momentum

MACD

BIST 100:
Dünkü sert satışla birlikte ana destek olarak takip ettiğimiz 110.200’
yaklaşan BIST100 endeksi dünü %4.13 düşüşle 110.418
seviyesinden kapattı.
50 ve 100 günlük üssel ortalamanın da altına geçen endeks için yön
önemli ölçüde aşağı dönmekle birlikte 115.100’ün aşılamaması ile
birlikte ana resimde stopları çalıştırmış durumdayız. Yeni alım
denenecekse 110.200’ü beklemek ve şimdilik izlemede kalmak daha
doğru olacaktır. Güne negatif açılış bekliyoruz. SPK kararı gereğince
bugün için açığa satış yasağı getirildi.
DİRENÇ
DESTEK
Stochastic

111.600
110.200
RSI

112.500
109.300
MFI

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
Aşırı-Satım (DESTEK)
Bölgesinde Olanlar

Aşırı-Alım (DİRENÇ)
Bölgesinde Olanlar

TAVHL
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ADANA
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LOGO
ALKIM

113.350
107.800
Momentum

MACD

Kısa Vadeli
AL
Veren Hisseler

Hacim Artışı
Olan Hisseler

CCOLA
KARTN

AEFES
CCOLA

HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ*
Öneri Tarihi

Hisse

ALIM Aralığı

SATIM Aralığı

Zarar KES

SON Fiyat
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-

-

-

-
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-

-

-
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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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