11 Ekim 2018

E TEKNİK ANALİZ

TURGUT USLU

tuslu@ziraatyatirim.com.tr

BIST-100
(Destek: 93.600/92.700/91.700 Direnç: 94.800/95.500/96.300)
Teknik Yorum: Dün özellikle ikinci seans
sonrasında gelen satışlar sonrasında endeks
günü %2,37 oranında değer kaybıyla
94.441 puandan kapattı. İşlem hacmi ise
8,1 milyar TL gerçekleşerek son bir haftalık
ortalama işlem hacmi olan 7,8 milyar TL’nin
hafif üzerinde gerçekleşti. Dünkü sert
satışların ardından bugüne de satıcılı bir
görüntüyle
başlamasını
beklediğimiz
endekste
93.600
seviyesinin
altında
Bollinger alt bandının geçtiği 92.700
seviyesine doğru bir hareket görülebilir.
Olası düşüşlerde bu seviyeden bir tepki
gelmemesi durumunda 91.700 ana desteği
takip
edilebilir.
Diğer
yandan,
olası
yükselişlerde ise 94.800 ilk direnç olarak
takip edilebilir. Bu seviyenin altında baskı
devam edebilecekken üzerinde 95.500 ve
96.300 sıralı dirençler hedef olabilir.

BIST-30 Ekim Kontratı
(Destek: 118.200/117.200/116.100 Direnç: 120.000/120.600/121.750)
Teknik Yorum: BIST-30 Ekim kontratı,
Çarşamba günü 119.200 – 122.800 fiyat
aralığında işlem görerek günü 119.350
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 10.836 adet artarak
440.170 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Dünkü sert satışların ardından kontratın
bugüne
de
satıcılı
bir
görüntüyle
başlamasını beklerken 118.200 desteğinin
altında hem yatay hem de Bolligner alt
bandının geçtiği 117.200 seviyesi hedef
olabilir. Olası düşüşlerde bu seviyeden tepki
gelebilir. Aksi durumunda 116.100 bir
sonraki hedef olabilir. Diğer yandan, olası
yükselişlerde
120.000
direnci
takip
edilebilir. Bu seviyenin üzerine çıkılması
121.750 seviyesini gündeme getirebilir.

Uyarı 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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