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BIST-100
(Destek: 114.400/114.100/113.600 Direnç: 115.600/115.900/117.000)
Teknik Yorum: BIST100 dün %1,10
oranında değer kaybederek günü 115.023
puandan kapattı. İşlem hacmi ise 6,3 milyar
TL (20 günlük ortalama işlem hacmi 6,1
milyar TL) olarak gerçekleşti. Dünkü
satışların ardından endeks Kasım sonunda
başlayan yükseliş kanalının altında günü
kapattı. Kısa vadeli ortalamaların da altına
sarkan endekste kanal alt banının geçtiği
115.900 direncine doğru olası bir yükseliş
satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa
vadeli grafiklerde belirginleşen zayıflıkla
birlikte söz konusu direncin altında baskı
devam edebilir ve 114.400 ilk etapta hedef
olabilir. Sonraki destekler 114.100 ve
113.600 seviyelerinde. Diğer yandan,
endeksin 115.900 direncinin üzerinde
kalıcılık sağlaması durumunda 117bin
seviyesine kadar bir yükseliş hareketi
görülebilir. Endeksin güne yatay bir
görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

I HİSSE ÖNERİ VE TEKNİK ANALİZ

BIST-30 Şubat Kontratı
(Destek: 142.500/141.900/141.400 Direnç: 144.000/144.100/145.000)
Teknik Yorum: BIST-30 Şubat kontratı,
Salı günü 143.250 – 145.600 fiyat aralığında
işlem görerek günü 143.300 uzlaşma
fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık
pozisyon sayısı 7.142 adet artarak 389.854
adet kontrat olarak gerçekleşti.
Kasım
sonundan gelen yükselen trend çizgisinin
altına
sarkan
kontratta
kısa
vadeli
göstergelerdeki bozulma da belirginleşmiş
durumda. Kısa vadeli ortalamaların da
altında
sarkan
kontrat,
200
saatlik
ortalamanın geçtiği 141.900 seviyesini
hedefleyebilir. Ara destek ise 142.500
seviyesinde. Diğer yandan, olası tepki
alımlarında 144.000/100 satış gelebilecek
direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu direnç
bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanması
durumunda ise 145.000 seviyesine kadar bir
yükseliş görülebilir. Ancak, kontratta kısa
vadeli
tekrar
olumlu
görüntünün
oluşabilmesi için bu direnç seviyesinin
üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini
düşünüyoruz. 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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