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TURGUT USLU

I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ

Hisse

Kapanış Fiyatı

tuslu@ziraatyatirim.com.tr

Satış Seviyeleri

Zarar Kes

ODAS

1,91

1,96

1,96

1,89

PGSUS

30,04

30,76

30,82

29,74

SASA

8,63

8,84

8,87

8,55

BIST-100
(Destek: 104.000/103.800/103.300 Direnç: 104.700/105.500/105.900)
Teknik Yorum: Haftanın ilk işlem gününde
alıcılı bir görüntü sergileyen endeks günü
de %1,90 oranında değer kazancıyla
104.395 puandan kapattı. Geçen hafta
yaşanan sıkışmanın ardından dün sert bir
yükseliş
kaydeden
endeks
104.000/103.800 destek bölgesi üzerinde
yükseliş
eğilimini
sürdürebilir.
Olası
yükselişlerde
104.700
ara
direncinin
geçilmesi durumunda da 105.500 hedef
olarak izlenebilir. Ana direnç ise 105.900
seviyesinde. Endeksin güne alıcılı bir
görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

BIST-30 Şubat Kontratı
(Destek: 132.400/132.200/131.200 Direnç: 133.500/134.250/135.100)
Teknik Yorum: BIST-30 Şubat kontratı,
Pazartesi günü 130.625 – 133.400 fiyat
aralığında işlem görerek günü 132.950
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 14.389 adet artarak
459.184 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Dün sert bir yükseliş kaydeden kontratın
güne alıcılı bir görüntü sergilemesini
beklerken, 132.400/200 destek bölgesinin
üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilir.
Olası yükselişlerde 133.500 ara direncinin
geçilmesi durumunda da 134.250 bir
sonraki hedef olarak takip edilebilir. Ana
direnç ise 135.100 seviyesinde.

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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