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BIST 100:
91.700 direncini ikinci kez aşamayan BIST100 endeksinde
yeniden ana destek olan 87.000 bölgesine kadar geri çekilme
gördük. Buna ek olarak bir süredir referans olarak takip ettiğimiz
50 saatlik ortalamanın da altına geriledik.
Strateji olarak 87.000 bölgesi tepki alımı tarafında düşünülebilir ve
bu bölgeye gelene kadar da izlemede kalmak şimmdilik daha
doğru bir tercih olacağı görüşündeyiz. 87.000 altında ise endekse
paralel hisselerde stop seviyesini belirlemek gerekiyor.
Dirençler
Destekler

88.350
87.000

89.600
86.000

90.500
84.800

VIOP-Endeks 30 Sözleşmesi:
Yeniden 50 saatlik ortalamasına kadar gerileyen Nisan vade
kontratta 107.500 üzerine yerleşmeden ve takip ettiğimiz ana
desteklere gelmeden yeni bir yükseliş beklentisi teknik olarak zayıf
görünüyor.
Strateji olarak ise short pozisyon için 103.800 bölgesindeki destek
nedeniyle kapatılıp long tarafa geçilmesi değerlendirilebilir. Piyasa
zayıf ve bu hafta veri akışı yoğun. Zaman zaman izlemede
kalınmasını önerebiliriz.
Dirençler
Destekler

107.600
104.800

108.400
103.800

109.600
102.500

Günlük Hisse Önerileri
Hisse

Öneri Tarihi

Alım Aralığı

Hisse

Satım Aralığı

Zarar Kes

ALIM Aralığı

Aşırı Satım
Bölgesi

Aşırı Alım
Bölgesi

Kısa Vadeli Al
Verenler

Hacim Artışı
Olanlar

EREGL

SASA

PGSUS

ISFIN

ECILC

HLGYO

TCELL

ALKIM

SASA

ISGYO

PGSUS

ECILC

Haftalık Hisse Önerileri
SATIM Aralığı
Zarar KES

SON Fiyat

Değ. %
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Dolar/TL
Dolar/TL, Cuma, haftayı seans sonrası yatay kapattı. Ancak güne
pozitif açılışla başlayan kur, 10 günlük hareketli ortalama üzerine
çıkarak 6,50 seviyesini test etti. An itibariyle de bu seviyenin
hemen altında işlem gören Dolar/TL’de düzetlme hareketi sonrası
6,47’e doğru geri çekilme görülebilir. Bu seviyenin altında
kalınması halinde ise 6,41 takip edeceğimiz bir sonraki destek
olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde ise 6,55-6,60
bandı yeniden test edilebilir.
Dirençler
Destekler

6.4900
6.4100

6.5500
6.3980

6.5860
6.3710

EUR/USD
EUR/USD, Cuma 200 günlük hareketli ortalama 1,1095’in üzerinde
kapatmayı başardı. Ancak an itibariyle bu seviyenin altında işlem
gören paritede, düzeltme sonrası 1,1015’e doğru geri çekilme
görülebilir. Genel olaraak yukarı yönlü hareketlerin devamının
görülebileceği paritede, 1,14-1,15 bandı yeniden hedeflenebilir.
Dirençler

1.1170

1.1280

1.1430

Destekler

1.1050

1.0990

1.0880

Ons Altın
Ons altında 1627 – 1650 direnç bölgesinde zorlanma takip
ediyoruz. Dünya piyasaları zaman zaman satışa geçse de piyasa
Dolar likiditesini eskiye nazaran sağladığı görüşünde. Bu da geçen
haftalarda olduğu gibi altın üzerindeki baskının devam etmesini
engelliyor.
Strateji olarak şu ara izlemedeyiz altında. 1590 üzerinde kalındığı
sürece de yükseliş potansiyelinin devam ettiğini belirtelim.
Dirençler
Destekler

1627.0
1590.0

1650.0
1570.0

1688.0
1545.0
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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 mesajd a 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 di kkate 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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