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I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ

GÜNLÜK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ

Satış Seviyeleri

Hisse

Kapanış Fiyatı
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8,91

8,92

8,67

ARCLK

25,96

26,48

26,52

25,74

TAVHL

18,24

18,60

18,63

18,06

Zarar Kes

BIST-100
(Destek: 97.900/97.500/97.150 Direnç: 98.650/99.000/99.300)
Teknik Yorum: BIST100 endeksi Cuma
günü %0,55 oranında değer kaybederek
günü 98.193 puandan kapattı. İşlem hacmi
ise 3,5 milyar TL (20 günlük ortalama işlem
hacmi 5,0 milyar TL) olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde
yükselen kanalın alt bandını kıran endeks ,
20 günlük ortalamasından tepki ile
karşılaştı. Göstergeler tarafına baktığımızda
ise uyumsuzlukların yanı sıra aşağı yönlü
eğilim belirginleşme eğiliminde. Kısa vadeli
olarak ise 20 saatlik ortalama 50 saatlik
ortalamayı aşağı yönde kesmiş durumda.
Bu kapsamda 97.900 desteğinin kırılması
durumunda
aşağı
yönlü
hareket
belirginleşebilir ve ilk etapta 97.500 desteği
hedef olabilir. Ana destek ise 97.150
seviyesinde. Diğer taraftan, endeksin
97.900 desteğinin üzerinde tutunması
durumunda tekrar kanal içine girme
çabaları görülebilir ki 99.000/300 ana
direnç bölgesi konumunda. Gün içi ara
direnç olarak ise 98.650 seviyesi izlenebilir.
Endeksin haftanın ilk gününe alıcılı bir
görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ
BIST-30 Haziran Kontratı
(Destek: 120.950/120.500/120.000 Direnç: 122.500/123.000/123.550)
Teknik Yorum: BIST-30 Haziran kontratı,
Cuma günü 120.775 – 122.125 fiyat
aralığında işlem görerek günü 121.300
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 4.379 adet artarak
398.914 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Cuma günü yükselen kanal ve 20 günlük
ortalaması civarında kapatan kontratın kritik
destek
seviyelerine
yakın
olduğu
söylenebilir. Göstergelerde de bozulma
belirtileri gözlemlerken, 120.950 desteğinin
kırılması durumunda aşağı yönlü satış
baskısı belirginleşebilir ki 120.000 seviyesi
hedef olabilir. Ara destek ise 120.500
seviyesinde. Öte yandan, kontratın 120.950
desteğinin üzerinde tutunması durumunda
ise tekrar kanal içine doğru girme eğilimi
görülebilir ki olası alıcılı görüntüde de
121.750 direncinin üzerinde 122.150 ve
122.600 seviyeleri hedef olabilir. Kontratın
haftanın ilk gününe alıcılı bir görüntüyle
başlamasını bekliyoruz.

Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışm anlığı kapsam ında değildir. Yatırım danışm anlığı hizm eti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, m evduat kabul etm eyen bankalar ile m üşteri arasında im zalanacak yatırım danışm anlığı sö zleşm esi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanm aktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere day anılarak yatırım kararı
verilm esi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurm ayabilir.
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