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TEKNİK TAKİP LİSTESİ
Hisse

ARCLK
THYAO
VAKBN

Kapanış

Dirençler

Stop-loss

16,20

16,80-17,50

15,90

15,17

15,40-15,66

15,06

3,69

3,80-3,92

3,62

İNDİKATÖRLER

Hisse

5
Günlük
AO

22
Günlük
AO

50
Günlük AO

200
Günlük
AO

RSI

MOMENTUM

STOCHASTİC

MACD

ARCLK

16,25

15,32

14,37

14,61

70,37

112,11

SAT

AL

THYAO

15,06

15,34

16,45

16,51

47,07

98,12

AL

AL

VAKBN

3,72

3,68

3,61

4,34

51,39

109,82

SAT

AL

UYARI: 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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BIST-100
Kapanış
BIST100

92.839
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Direnç-1
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Direnç-2
95.000

Direnç-3
96.300

BIST100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 92.127-96.282 bandında hareket edildi. Endeks
haftalık bazda %1,36 oranında kayıpla ile 92.839 puandan Cuma gününü tamamladı. Haftanın ilk
yarısında pozitif yönde hareket eden endeks, 96.000 üzerinde artan satışlarla yönünü aşağı çevirdi.
Teknik yönde önemli konumda olan 50 - 100 günlük AO’larının yaklaştığı 95.000’nin kırılması ile artan
negatif görüntü 92.000 üzerinde destek buldu. Yeni haftada 5 ve 22 günlük AO’larının yaklaştığı
93.800 ilk önemli seviyeyi oluşturmaktadır. Bu seviye üzerinde ise teknik yönde belirleyici konumda
olan 95.000 önemli direnç olarak izlenebilir. Dolar bazında haftalık 1,67-1,80 aralığında hareket eden
endekste Cuma kapanışı 1,68 centten oldu. Yeni haftada 1,75 ara direnç, 1,80 cent orta vadeli direnç
konumunda izlenebilir. Aşağıda ise 1,65 ve 1,60 önemli destekleri oluşturmaktadır.

UYARI: 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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VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Kapanış
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Direnç-3
125.000

VIOP30 yakın vade kontratı haftayı 119.725 seviyesinden kapattı. Haftanın ilk yarısında 124.650
seviyesine kadar yükseliş yaşayan Kontrat, 124.000 üzerinde etkili olan satışlarla haftanın son iki
işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Yeni haftada orta vadeli teknik yönde önemsediğimiz 200 günlük
AO’sının yaklaştığı 122.000 üzerinde hareketin başlaması teknik olarak önemli. Olası tepki
hareketlerinde 122.000 direnci üzerine yerleşme olması halinde 124.000 ve 125.000 dirençleri
haftalık bazda hedef olarak gündeme gelebilir. Aşağıda 118.500 ve 117.000 önemli destekleri
oluşturmaktadır.

UYARI: 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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Geçtiğimiz hafta dolar/TL kuru 5,3036-5,5418 bandında hareket etti. Haftanın ikinci yarısında
Moody's'in Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini açıklaması TL varlıklarda
negatif etki yarattı. Haftanın ilk yarısında 200 günlük AO desteğinin yaklaştığı 5,30 seviyelerinde
destek bulunduğunu izledik. Kurda hafta 5 günlük AO 5,4380 üzerinde tamamlanırken, 22 günlük AO
5,51 üzerinde satışlarla karşılaşıldı. Yeni haftada 5,50’nin geçilmesi halinde 5,57-5,65 seviyelerine
doğru hareketlilik görülebilir. Orta vadeli alçalan trendin ve 22 günlük AO direncinin 5,50 civarına
yaklaşıyor olması nedeniyle, bu seviyeyi teknik olarak önemsiyoruz. Aşağı yönde ise 5,42 ilk destek
olmak üzere 5,37 ve 530 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Yeni haftada yurtiçinde bugün eylül ayı
cari işlemler dengesi, perşembe günü ağustos ayı İşsizlik oranı, ekim ayı bütçe dengesi ve
TCMB beklenti anketi öne çıkmaktadır. Küresel borsalarda ise salı günü ekim ayı Almanya TÜFE,
çarşamba günü Japonya 3Ç2018 büyümesi, Çin Ekim ayı sanayi üretimi, ABD Ekim TÜFE,
perşembe günü ABD perakende satışlar ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, cuma günü de ABD
Ekim ayı sanayi üretimi ve Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması takip edilecek. Yurtiçinde
bugün açıklanacak olan Eylül ayı cari işlemler dengesinde medyan tahmini 2 milyar dolar, ortalama
tahmini ise 1 milyar 963 milyon dolar şeklindedir.

UYARI: 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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İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ

RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI
genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük
olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI’nın 30 çizgisinin
altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin
üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak
değerlendirilir.
MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin
altında harekete başlaması “SAT”, referans çizgisinin üzerine çıkması “AL” sinyali olarak
değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede
düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi,
fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını
gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin
altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır.
STOCHASTIC: Stochastic göstergesi “0” ile “100” rakamları arasında dalgalanma gösterir.
Gösterge 80’nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (SAT sinyali), 20’nin altına
gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatları (AL sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin
yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım
sinyalleri için de kullanmaktadır.
MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir
göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel
hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını
yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD
göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli
ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi
kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde “SAT”, aşağıdan yukarıya doğru
kestiğinde ise “AL” sinyali olarak yorumlanır.
UYARI: 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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UYARI: 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.

