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BIST-100
(Destek: 95.400/94.500/93.600 Direnç: 97.700/98.500/98.700)
Teknik Yorum: Dün güne satıcılı bir
görüntüyle başlayan endeks en düşük
95.409 seviyesini gördükten sonra gelen
alımlarla en yüksek 98.744 seviyesini görse
de günü %0,22 oranında kazançla 97.185
puandan
kapattı.
İşlem
hacmi
ise
tarihindeki
en
yüksek
miktarda
gerçekleşerek 14,4 milyar TL oldu. (Son bir
aylık işlem hacmi ortalaması 9,2 milyar TL)
Bu sabah TL’deki sert düşüşe bağlı olarak
endeksin de güne sert bir düşüşle
başlayabilir. Olası düşüşlerde 95.400 ilk
destek.
Bu
seviyenin
altında
aylık
ortalamanın geçtiği 94.500 bir sonraki
destek olarak izlenebilir. Ana destek de
93.600 seviyesinde. Gün içerisinde pivot
seviye olarak 95.400 takip edilebilir.

BIST-30 Ağustos Kontratı
(Destek: 119.000/118.200/117.000 Direnç: 122.500/123.200/123.500)
Teknik Yorum: BIST-30 Ağustos kontratı,
Perşembe günü 118.375 – 123.275 fiyat
aralığında işlem görerek günü 121.575
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 2.297 adet azalarak
399.393 adet kontrat olarak gerçekleşti. Bu
sabah TL’deki sert düşüşe bağlı olarak
kontrat
da
güne
sert
bir
düşüşle
başlayabilir. Olası düşüşlerde 119.000 ilk
destek.
Bu
seviyenin
altında
aylık
ortalamanın geçtiği 118.200 bir sonraki
destek olarak izlenebilir. Ana destek de
117.000 seviyesinde. Gün içerisinde pivot
seviye olarak 119.000 takip edilebilir.

Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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