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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.
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BIST100 endeksi haftalık bazda %2,15 oranında kayıp ile 94.783 puandan Cuma gününü tamamladı.
Endeksin haftalık hareket bandı 94.046-95.144 aralığında gerçekleşti. Haftaya 96.389 puandan
başlangıç yapan endekste haftanın ikinci yarısında artan satışlarla 95.000 altına geri çekilme yaşandı.
Endekste Mart ayında 90.500 civarından gelen yükselen trend desteği altında hareket başladı. Kısa
vadede 95.000 ve 96.500 dirençlerinin kırılamaması durumunda negatif görüntü 92.500 ve 90.500
desteklerine doğru devam edebilir. TL’deki değer kaybının etkisi ile endeks dolar bazında haftayı 1,59
cente gerileyerek kapattı. Uzun vadeli destek noktası 1,50 centte bulunmaktadır. Endeksin güne yatay
açılışla başlamasını ve gün içinde 94.500-95.000 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde önemli
olmasını beklemekteyiz.
Günlük BIST100 Grafiği

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 kontratında geçtiğimiz hafta 117.100-121.700 aralığında hareket edildi. Kontrat
haftanın ikinci yarısında artan satışlarla 2018 yılı Ağustos ayından gelen trend destek noktası 120.000
altında harekete başladı. Yeni haftada ilk dirence dönüşen 120.000 teknik yönde belirleyici konumda
olacağını düşünmekteyiz. Kontratın 120.000 altında üçüncü işlem gününde kalması halinde satış
baskısının etkisi 115.000 ve 113.500 desteklerine doğru devam edebilir. Yukarı yönde tepki
alımlarında ise 120.000 ve 121.500 ilk dirençleri oluşturmaktadır.
Günlük VIOP30 Yakın Vade Kontratı

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 haftaya 5,81’den başlangıç yapan dolar/TL kuru, Cuma gününü 5,9330’dan tamamladı. Dolar
endeksindeki güçlü seyrin gelişmekte olan ülke kurlarına baskı yapması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve
ABD ‘nin İran'dan petrol alımı için sağladığı muafiyetin kaldırılacağını açıklaması kurun yukarı hareketinde etkili
olan gelişmeler oldu. Haftanın ikinci yarısında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantısı
kararları kurda yukarı hareketi artırdı. TCMB’nin ilave parasal sıkılaştırma yapılacağına dair ifadeyi toplantı
metninden çıkarması kurda yukarı yönde harekete neden oldu. Yeni haftada yurtiçinde 30 Nisan yayınlanacak
olan yılın ikinci Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın yapacağı açıklamalar takip edilecek.
Küresel piyasalarda ise haftanın odak noktasında FED toplantısı bulunmaktadır. Teknik olarak yeni haftada 5,905,85 önemli destek bölgesi üzerinde hareketin devam etmesi halinde 6,00, 6,10 ve 6,25 dirençleri gündeme
gelebilir.

Günlük dolar/TL grafiği

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.

