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BIST100:
Cuma güne satıcılı başlayan ve gün boyunca satış baskısının
etkisinde hareket eden BİST 100 endeksi günü %0.52
oranında değer kaybı ile 78.332’den günü tamamladı.
Haftaya yurtdışı piyasalardaki negatif havanın etkisi ile satıcılı
başlamasını beklediğimiz endekste 78.000 ve 77.850
bandının ilk destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. 78.000
seviyesi önceki hafta kırılan uzun vadeli düşüş trendinin üst
bandı konumunda olması açısından,77.850 ise 200 günlük
üssel ortalama seviyesi olması yönünden kısa vade de önemli
destekler olarak görüyoruz. Bu destek bandının üzerinde
tutunma çabası görebiliriz. Ancak beklentimizin aksine
77.850’nin de altına inilmesi durumunda endekste bozulma
hafta boyunca etkili olabilir. Bu nedenle mevcut taşınan
pozisyonları 77.850’nin altında kademeli olarak azaltmak
yararlı olacaktır.
Endekste 78.700-79.200 seviyeleri ise gün içi dirençler olarak
takip edilebilir.
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Not: Önerilen hisselerin performans raporlaması, belirtilen kâr-al veya zarar-kes seviyelerine ulaşılamaması halinde günlük olarak önerilen
hisselerin gün sonundaki kapanış fiyatları üzerinden, haftalık olarak önerilerin hisselerin ise haftanın son günündeki kapanış fiyatı üzerinden yapılır.
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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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Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanam az 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 olm ayabilir. 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 içerm esinden 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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