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VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Dün günün genelinde yükseliş eğilimde olan hareket eden Haziran Vadeli
Sözleşme günü %1.53 oranında değer kazanımı ile 117.850’den tamamladı.
Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz sözleşmede 118.200’ün altına
yaşanabilecek geri çekilmelerde 117.300’ü ilk destek olarak takip edeceğiz.
Bu desteğin üzerinde kalınamaması halinde ise gün içi işlemlerde daha
önemli destek olarak gördüğümüz 116.900’e kadar geri çekilme yaşanabilir.
116.900’ün üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri düzeltme hareketi
olarak algılayacağız. Ancak bu desteğin kırılması halinde güç kaybının
arttığını görebiliriz. Bu nedenle 116.900’ün altında yaşanacak hareketlerde
Mevcut taşınan UZUN pozisyonları azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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BIST100 :
Dün banka hisselerinde güçlenen alımlar ile gün boyunca yükseliş eğilimini
koruyan BİST100 endeksi %1.64 değer kazanımı ile 95.954’den kapandı.
Dün yaşanan yükseliş sonrasında bugün satıcılı başlamasını beklediğimiz
endekste 95.400-95.200 bandını gün içi işlemlerde ilk destek seviyesi olarak
takip edeceğiz. 95.200’ün üzerinde kalındığı sürece geri çekilmeleri
düzeltme hareketi olarak algılayacağız ve son günlerde etkili olan tepki
yükselişin devamını önümüzdeki günlerde de devamını bekleyeceğiz. Ancak
beklentimizin aksine 95.200 desteğinin kırılması halinde ise endekste güç
kaybının tekrar ivme kazandığı görebiliriz. 94.500 ve 93.800 seviyeleri ise
kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir. Endekste 96.200’ü ise ilk ara
direnç olarak verebiliriz.
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GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
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HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ*

Öneri Tarihi

Hisse

ALIM Aralığı

SATIM
Aralığı

Zarar
KES

SON
Fiyat

Değ. %

25.06.2018

VAKBN

4.90-4.95

5.05-5.10

4.85

0,00

0,00%

25.06.2018

TUPRS

113.50-114.20

116.80-117.00

113.00

113.00

-0.70%

25.06.2018

THYAO

12.90-13.00

13.25-13.30

12.70

0,00

0,00%

*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, kullanılm ası, 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 bilgilendirm e 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 kapsa.mında 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 tutulam az. 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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