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BİST100:

Güne satıcılı başlaması beklenen endekste ana hedef ve en güçlü direnç 1.138 olabilir. 1.138 dün
denenmiş ancak kırılamamıştı. Bu seviyenin kırılması halinde düşüş momentumu hızlanacağından burası
önemle takip edilecek seviye olarak öne çıkmakta. Dünkü kapanışta 1.153 direncinde duran endeksin RSI
göstergesine göre bir süredir aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtmiştik. Haftanın devamında ve hatta
sonrasında devam edebilecek yatay hareketlerde ve endeksin bu seviyelerde bir süre daha geçirmesi
halinde RSI’daki sinyal ortadan kalkacak, endeks aşırı satım bölgesinden uzaklaşacaktır.
Dolar/TL’deki yukarı yönlü baskı, endeksin yukarı hareketini sınırlayan en büyük etken. Endekste yukarı
yönlü hareketin başlaması halinde dirençler 1.153, 1.160 ve 1168 olacaktır.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler 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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BİST30:

BİST30 Salı seansına satışla başlayıp gün sonunda artıya dönmüştü. Dün 1.250 seviyesinden dönen endeks
için, alt bantta bu seviye önemli olacaktır. Trend çizgilerine bakıldığında halen yukarı yönlü trend
bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Basit hareketli ortalamalarda 5 günlük hareketli ortalamanın 20 günlük
hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdığı görülmüştür, bu durum kısa vadeli trendde kırılma olduğunu
göstermektedir.
RSI indikatörü endeksin satım bölgesinde olduğunu doğrulamaktadır. İşlem hacmi ise son bir haftadır olan
yoğunluğunu korumuştur, Salı seansında işlem hacmi 12,61 milyar TL olarak gerçekleşti.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler 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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