17 Mayıs 2018

TURGUT USLU
tuslu@ziraatyatirim.com.tr

I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ

Hisse

Kapanış Fiyatı

Satış Seviyeleri

Zarar Kes

ENJSA

6,66

6,80

6,81

6,59

SODA

5,28

5,40

5,41

5,22

VESTL

9,02

9,23

9,23

8,92

BIST-100
(Destek: 101.500/101.100/100.300 Direnç: 102.800/103.400/103.800)
Teknik Yorum: Dün 100.655 – 102.795
puan aralığında hareket eden endeks günü
%0,61 oranında kazançla 102.158 puandan
kapattı. İşlem hacmi ise 6,9 milyar TL
gerçekleşti. (Son bir aylık ortalama işlem
hacmi
7,0
milyar
TL)
Kısa
vadeli
ortalamalarının etrafında yön arayışında
olan endekste MACD “al” verdi. RSI ise aşırı
satım bölgesinden çıkarken halen eşik 50
seviyesinin altında. Dört saatlik grafikte ise
20 saatlik ortalamanın üzerinde kapanış
gerçekleştiren endeks için 101.500 yakın
desteğinin üzerinde yükseliş isteği devam
edebilir. Önemli direnç ise 102.800
civarında.
Bu
seviyenin
geçilmesi
durumunda 103.400 ve 103.800 sıralı
hedefler olabilir. Olası satıcılı görüntüde ise
101.500 desteğinin altında 101.100 ve
100.300 sıralı destekler olarak izlenebilir.
Endeksin
güne
zayıf
bir
görüntüyle
başlamasını bekliyoruz.

I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ
BIST-30 Haziran Kontratı
(Destek: 125.500/124.400/124.100 Direnç: 127.500/128.150/128.700)
Teknik Yorum: BIST-30 Haziran kontratı,
Çarşamba günü 124.075 – 128.150 fiyat
aralığında işlem görerek günü 126.600
uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki
açık pozisyon sayısı 3.337 adet artarak
334.153 adet kontrat olarak gerçekleşti.
Dün yükseliş denemelerinde tekrar 200
günlük ortalamasını test eden kontrat günü
bu ortalamanın altında kapattı. Göstergeler
tarafında RSI halen zayıf olsa da, MACD “al”
vermiş durumda. Kısa vadeli ortalamalarının
da üzerinde kapatan kontrata 125.500
desteğinin üzerinde yükseliş isteği devam
edebilir. 200 günlük ortalamanın geçtiği
127.500 direncinin geçilmesi durumunda ise
yükselişler ivmelenebilir. Dirençler 128.150
ve 128.700 seviyelerinde. Diğer yandan,
125.500 desteğinin altında 124.100/400
destek bölgesi gündeme gelebilir. Kontratın
güne zayıf bir görüntüyle başlamasını
bekliyoruz.

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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