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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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BIST-100
Kapanış
BIST100
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BIST 100 endeksi haftalık bazda %0,83 oranında düşüş ile 86.072 puandan Cuma gününü kapattı.
Endeksin haftalık hareket bandı 83.535-87.153 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaya satış baskısı
altında başlayan endeks haftanın ikinci yarısında 83.535 puanın görülmesi ile kısa vadeli yönünü
yukarı çevirdi. Mayıs ayının başından itibaren satış baskısı altında olan endekste taban oluşumu teyit
edilmesi için 85.500 üzerinde kapanışların devam etmesi ve ardından 22 günlük AO direnci olan
87.500’ün geçilmesi gerekmektedir. Endekste yeni haftada 85.000’nin teknik yönde önemli olmasını
beklemekteyiz. Olası satışlarda kırılması halinde 82.500 ve 80.000 seviyeleri gündeme gelebilir.
Yukarı yönde haftalık bazda 87.500 ve 89.000 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Endeks dolar
bazında ise günü 1,41 centte yükselerek kapattı. Endeksin yeni haftada 1,40 cent önemli destek,
yukarıda ise 1,45-1,50 önemli dirençleri oluşturmaktadır. Yeni haftaya alıcılı bir görüntü ile başlangıç
yapacağını tahmin ettiğimiz endekste 85.500-86.500 bandı dışındaki hareketler, kısa vadeli yönün
netleşmesinde önemli olabilir.
Haftalık 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 kontratı haftayı satış baskısı altında geçirdikten sonra Cuma günü tepki alışlarının
etkisine girdi. Haftalık bazda 106.000-111.400 bandında hareket eden kontrat Cuma günü 109.050
puandan tamamladı. Kontratta mayıs ayı boyunca devam eden satışların Perşembe günü 106.000’de
destek bulmasının ardından tepki alışları geldiğini izledik. Tepki alımlarının etkisi ile Cuma günü 5
günlük AO’sı 108.400 ve 109.000 seviyesi üzerinde harekete başlandı. Kontratın kısa vadeli yönünde
takip ettiğimiz 109.000 yeni haftada önemli konumda bulunuyor. Bu seviye üzerinde güç kazancı
olması halinde 110.000 ve 22 günlük AO direnci 112.000 gündeme gelebilir. Kontratta 106.000’nin
dip olduğunun teyit edilmesi için 110.000 ve 112.000 üzerinde hareketin başlaması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Haftalık 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.

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER

TEKNİK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

27.05.2019

USDTRY
Son
USDTRY

Destek-1
6,07

6,05

Destek-2
6,02

Destek-3
6,00

Direnç-1
6,15

Direnç-2
6,20

Direnç-3
6,25

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftaki işlemlerde 5,9990-6,1513 bandında hareket etti. Haftanın ilk yarısında
6,00 üzerinde güç kazanılmasının ardından yönünü yukarı çeviren kurda Cuma kapanışı 6,0825’den
gerçekleşti. Kurun kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sının karşılık geldiği 6,08 üzerinde
kalınması halinde 6,20-6,25 direnç bölgesi hedeflenebilir. Kurun 22 günlük AO’sının da 6,05’e yükselmiş
olması nedeniyle haftalık bazda 6,05-6,02 destek bölgesi teknik yönde önemli olabilir. Kurun 5-22 günlük
AO’larının birbirine yaklaşması ve yükselen trend alt bandına yakın hareket edilmesi nedeniyle bu hafta
trend dönüşümü olabilir. Türkiye risk primini gösteren 5 yıllık CDS bu sabah 519 ile yatay yönde hareket
ediyor. ABD ve İngiltere tarafında borsaların tatil olması nedeniyle küresel risk iştahı bu sabah sakin
seyrediyor. Küresel borsalarda bu hafta ABD birinci çeyrek büyüme verisinin revizesi ile Çin’de mayıs ayı
PMI verileri izlenecek. Yeni haftada yurtiçi piyasalarda cuma günü açıklanacak olan 1.çeyrek GSYH
büyümesi ile nisan ayı dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. 2018 yılının 4.çeyreğinde %3 daralan
Türkiye ekonomisinin, 2019 yılı ilk çeyreğinde %2,5 daralması beklemektedir.
Haftalık 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.

