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I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ

GÜNLÜK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ

Satış Seviyeleri
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Zarar Kes

BIST-100
(Destek: 108.700/108.300/108.000 Direnç: 109.700/110.200/110.500)
Teknik Yorum: BIST100 endeksi dün
%0,30 oranında değer kaybederek günü
109.130 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi
ise 5,9 milyar TL (20 günlük ortalama işlem
hacmi 5,3 milyar TL) olarak gerçekleşti.
Dün baskı altında kalan endeks takip
ettiğimiz 108.600/700 civarındaki boşluğu
kapattı. Söz konusu bölge aynı zamanda
200 saatlik ortalamanın geçtiği yer.
Dolayısıyla olası satıcılı görüntüde burası
gün içerisinde ara destek bölgesi olarak
takip edilebilir. Ana destek ise uzun vadeli
trend
çizgisinin
geçtiği
108.000/300
bölgesinde. Öte yandan, kısa vadeli aşağı
yönlü kanal hareketi içerisinde olan endeks
için, kısa vadeli olarak kanal üst bandı olan
109.700
seviyesi
ara
direnç
olarak
izlenebilir.
Bu
seviyenin
aşılması
durumunda 110.200/500 majör direnç
bölgesi hedeflenebilir. Endeksin güne yatay
bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.
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BIST-30 Ekim Kontratı
(Destek: 134.850/134.400/133.900 Direnç: 136.000/136.100/136.800)
Teknik Yorum: BIST-30 Ekim kontratı,
Salı günü 134.625 – 136.100 fiyat
aralığında işlem görerek günü 135.350
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 1.892 adet artarak
354.529 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli aşağı yönlü kanal hareketi
içerisinde olan kontrat gün içerisinde
136.000/100
direncini
aşamaması
durumunda baskı altında kalmaya devam
edebilir. Söz konusu direnç bölgesinin
altında ise 134.850 yakın desteği önemli
olabilir. Bu desteğin kırılması durumunda
satış baskısı belirginleşebilir ve 134.400
ardından 133.900 sıralı hedefler gündeme
gelebilir. Diğer yandan, 136.000/100
direnç bölgesinin aşılması durumunda ise
136.800 seviyesine kadar bir yükseliş
hareketi görülebilir. Kontratın güne yatay
bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

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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