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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 endeksinde bir önceki gün 100.500’den gelen satışların etkisi dünkü işlemlerde 98.527
seviyesine kadar etkisi sürdürdü. Endeksin gün içi hareket aralığı 98.527-100.008 aralığında
gerçekleşirken, kapanış 99.382’den gerçekleşti. Endekste dün gelen satışların ardından kapanışın
99.000 üzerinde olması kısa vadeli görüntü açısından olumlu. Endekste 98.400’ün kırılması halinde,
hafta başından oluşan boşluk kapatılmaya çalışılabilir ve 96.650-97.000 bölgesine doğru geri çekilme
olabilir. Endeksin kısa vadeli yönünde izlediğimiz 5 günlük AO desteği dün itibariyle 99.200 civarına
yükseldi. Yukarı yönde tepki hareketlerinde 100.500 ve 101.250 ilk dirençler olarak izlenebilir. Endeks
dolar bazında ise günü 1,77 centten kapattı. Kısa vadede 1,74-1,78 bandı dışındaki hareketler kısa
vadeli yönde belirleyici olabilir. Endekste 1,74 centin korunması hallinde 1,90- 2,00 cent bölgesi
hedefte olabilir. Endeksin güne artı yönde başlangıç yapmasını 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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Kontratın günlük hareket bandı 127.725-129.675 aralığında gerçekleşti. Gün sonu kapanışı ise
129.400 puandan kapattı. Haftanın ilk işlem günü başlayan hızlı yükseliş ile 130.000 direncini
hedefleyen Kontratta, dün zayıf bir görüntü sergilendi. Son üç işlem gününde 129.000 civarında
dengelenmeye çalışan Kontratın, 5 günlük AO’sı 128.400’de bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde,
satış baskısı 125.800 desteğine doğru devam edebilir. Teknik görüntünün pozitif olması için ise
129.000 üzerinde kalınması ve ardından 130.000 üzerine yerleşme olması önemli.
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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Dolar /TL kurunda hafta başında başlayan hızlı düşüşün ardından, dün 5,60 civarında tutunma çabası izledik.
Kurun günlük hareket bandı 5,5895-5,6271 aralığında gerçekleşti. Kurda orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200
günlük AO seviyesi olan 5,65 altında kalınması halinde zayıf görüntü devam edebilir. Dün 5,60 altında geri
çekilmelerde tepki alışları geldiğini izledik. Bu seviye altında 5,58 ve 5,50 sonraki destekleri oluşturmaktadır.
Kurda kısa vadeli yönde 5,63-5,65 (5 günlük AO) bölgesi önemli hale gelmiştir. Hafta ortasında açıklanan Haziran
ayı enflasyon verilerinin beklentilerin gelmesi ile yurtiçi piyasalarda gözler 25 Temmuz yapılacak PPK
toplantısında olacak. Piyasalarda 75- 100 baz puan faiz indirimi beklenmektedir. Küresel piyasalarda ise bugün
TSİ ile 15:30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri ile işsizlik verileri takip edilecek. Haziran ayında
ABD tarım dışı istihdam verisinin 164,000, İşsizlik oranının %3,6 olması beklenmektedir. Verinin beklentilerin
üzerinde gelmesi halinde, ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz sonundaki faiz toplantısında faizleri aynı bırakabilir.
Dolar endeksinde ve ABD hazine tahvillerinde yukarı hareketlilik görülebilir. Verinin beklentilerin altında kalması
halinde ise Fed’in faiz indirimi ihtimali artabilir ve DXY’de negatif fiyatlamalar görülebilir.
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.

