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BIST-100
(Destek: 90.400/88.800/88.000 Direnç: 92.800/93.800/94.700)
Teknik Yorum: Dün güne satıcılı bir
görüntüyle başlayan endeks gün boyu yoğun
satışlarla karşılaştı ve günü %5,18 oranında
kayıpla 91.289 puandan kapattı. İşlem hacmi
de yüksek kalmaya devam ederek 11,9 milyar
TL (Endeks tarihindeki en yüksek işlem hacmi)
olarak gerçekleşti ve son bir aylık ortalama
işlem hacmi olan 7,0 milyar TL’nin oldukça
üzerinde gerçekleşti. Yaşanan sert satışların
ardından RSI 33 seviyesine kadar gerilerken,
henüz aşırı satım bölgesine de (30) varmamış
gözüküyor. Şu aşamada, dünkü sert satışların
ardından endeksin güne tepki alımları ile
başlamasını beklerken olası alıcılı görüntüde
kısa vadeli grafiklerde düşüş trendinin geçtiği
92.800 civarındaki direnç önemli olabilir. Bu
seviyenin altında baskı devam edebilecekken,
90.400 desteğinin kırılması aşağı yönlü
kanalın alt bandı olan 88.800 seviyesini
gündeme getirebilir. Bir sonraki yakın destek
de 88.000 seviyesinde. Endeksin, 92.800
üzerine çıkması durumunda ise 93.800 ve
94.700 sıralı dirençler olarak takip edilebilir.

BIST-30 Ağustos Kontratı
(Destek: 114.500/112.600/112.000 Direnç: 117.150/118.300/119.750)
Teknik Yorum: BIST-30 Ağustos kontratı,
Çarşamba günü 114.900 – 121.200 fiyat
aralığında işlem görerek günü 115.600
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 15.042 adet azalarak
356.433 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Yaşanan sert satışların ardından RSI 33
seviyesine kadar gerilerken, henüz aşırı satım
bölgesine de (30) varmamış gözüküyor. Şu
aşamada, dünkü sert satışların ardından
kontratın güne tepki alımları ile başlamasını
beklerken olası alıcılı görüntüde kısa vadeli
grafiklerde düşüş trendinin ve yatay seviyenin
geçtiği 117.150 civarındaki direnç önemli
olabilir. Bu sevinin altında baskı devam
edebilecekken, 114.500 desteğinin kırılması
aşağı yönlü trendin alt bandı olan 112.600
seviyesini gündeme getirebilir. Bir sonraki
yakın destek de 112.000 seviyesinde.
Kontratın,
117.150
üzerine
çıkması
durumunda ise 118.300 ve 119.750 sıralı
dirençler olarak 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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