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TEKNİK TAKİP LİSTESİ
Hisse

Kapanış

ASELS

27,36

FONET

9,43

SASA

8,79

MAVI

42,12

Dirençler

27,80-28,50
9,75-10,05
9,10-9,38
43,34-44,26

Stop-loss

27,26
9,30
8,68
42,00

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
Sevgül Düzgün
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER

TEKNİK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr
29.04.2020

BIST-100
Kapanış
BIST100

100.707

Destek-1
100.000

Destek-2
98.500

Destek-3
97.000

Direnç-1
102.000

Direnç-2
103.000

Direnç-3
105.000

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %0,55 oranında eksi ile 100.707 puandan kapattı. Endeks 100.621101.917 bandında alıcılı hareket etti. Endekste bir önceki gün 100.000 üzerinde hareketin
başlamasının ardından dün fiyat dengelenmeleri yaşandığını izledik. Dünkü işlemlerde 100.000
üzerinde güç kazancının sürmesi ve 5 günlük AO’nın da bu seviyeye yükselmesi kısa vadeli yön
açısından bu seviyeyi önemli hale getirdi. Endekste olumlu görüntünün sürmesi için 103.000 ve
105.000 (200 günlük AO) dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 100.000 ve
98.500 önemli destek noktaları olarak izlenebilir. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır
çizgisi üzerine yükselerek olumlu görüntüsünü artırdı. Endeks dolar bazında ise günü 1,44 centten
kapattı. Dolar bazında 1,50 cent orta vadeli yön açısından öneml direnç noktasını oluşturmaktadır.
ABD borsaları günü satıcılı kapattıktan sonra bu sabah vadeli endeksleri %1’e yakın oranda alıcılı
seyrediyor. Asya borsalarının da çoğu pozitif yönde bulunuyor. ABD tarafında 1Ç20 öncü GSYİH,
askıdaki konut verileri ve TSİ ile 21:00’da açıklanacak olan Fed Açık Piyasa Komitesinin açıklamaları
yakından takip edilecek. Yurtiçinde ise saat 10:00’da ekonomik güven endeksi açıklanacak. BIST100
endeksinin pozitif bir görüntü ile 101.500 civarından güne başlamasını beklemekteyiz.
BIST100 Grafik

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
Uzlaşma Fiyatı
VIOP30

118.125

Destek-1
116.500

Destek-2
115.000

Destek-3
114.000

Direnç-1
118.500

Direnç-2
120.500

Direnç-3
122.500

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri 118.125 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat gün içi
işlemlerde 117.800-119.100 aralığında hareket etti. Bir önceki günkü hızlı yükselişin ardından Kontrat
dünkü işlemlerde 118.000 üzerinde kalma çabasındaydı. Kısa vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu
kontratta 13 Mart’tan bu yana geçilemeyen 118.500 üzerinde yükselişin ivme kazanması halinde
120.500 -122.500 ilk dirençler olmak üzere, 100 günlük AO’sı 124.000 hedef olabilir. Aşağı yönde
önemli destekler ise 116.500 ve 50 günlük AO desteği olan 114.000’de bulunmaktadır.

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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USDTRY
Son
Dolar/TL

Destek-1

6,9588

6,95

Destek-2
6,90

Destek-3
6,85

Direnç-1
7,00

Direnç-2
7,10

Direnç-3
7,20

Küresel piyasalarda koronavirüsü salgını nedeniyle getirilen sınırlamaların gevşetilmesi ile yakalanan
iyimser hava devam etmektedir. Dolar endeksi (DXY)dün kritik seviye olan 100,00 seviyesi altında
yeniden harekete geçti. DXY şu sıralarda %0,12 oranında düşüş ile 99,739’da bulunmaktadır. Dolar/TL
kuru son bir haftadır test ettiği 7,00 direncine yakın günü kapattı. Kurda 6,95 ve 6,90 destekleri
üzerinde güç kazancının sürmesi halinde 7,00 direncinin aşılarak 7,10 seviyesinin görülmesi mümkün
olabilir. Orta vadeli teknik yönün pozitif olduğu kurda yükselen kanal üst bandı 7,25 -7,30 bölgesine,
alt bandı ise 6,96’ya yükselmiş durumdadır. Küresel piyasalarda bugün Almanya’da tüketici
enflasyonu, ABD’de büyüme öncü, askıdaki konut verileri takip edilecek. TSİ ile 21:00’da Fed Açık
Piyasa Komitesi faiz toplantısı sonuçlarım açıklanacak

Dolar/TL Haftalık Grafik

/İŞ:
<-+

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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GUNLUK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL)
Sira

Hisse

Alıcılar
Hacim

Satıcılar Hacim

Para Girişi

1

GARAN

66.649.170

-44.313.640

22.335.530

2

KOZAL

22.183.980

-14.685.230

7.498.750

3

THYAO

43.196.440

-35.722.800

7.473.640

4

ASELS

30.830.850

-24.707.430

6.123.420

5

SASA

16.340.630

-10.462.150

5.878.480

6

ENJSA

28.462.440

-22.842.830

5.619.610

7

KUTPO

14.295.090

-10.111.590

4.183.500

8

ALBRK

11.643.900

-7.494.250

4.149.650

9

TUPRS

27.477.900

-23.601.800

3.876.100

10

PETKM

24.893.010

-21.542.540

3.350.470

11

TTKOM

19.593.070

-16.939.160

2.653.910

12

TOASO

9.214.015

-6.749.870

2.464.145

13

SELEC

9.678.250

-7.282.163

2.396.087

14

TKNSA

11.419.530

-9.060.778

2.358.752

15

ALKIM

7.147.334

-4.814.180

2.333.154

16

AFYON

8.285.081

-6.344.142

1.940.939

17

FROTO

7.201.908

-5.268.047

1.933.861

18

ADESE

10.059.640

-8.375.111

1.684.529

19

TSPOR

7.562.343

-5.983.858

1.578.485

20

DOAS

6.067.919

-4.521.551

1.546.368

21

GSDHO

7.257.622

-5.742.413

1.515.209

22

VESTL

11.459.310

-9.955.569

1.503.741

23

METRO

7.346.969

-5.868.305

1.478.664

24

TCELL

35.109.570

-33.807.590

1.301.980

25

BSOKE

5.547.491

-4.273.242

1.274.249

26

GLYHO

3.584.310

-2.335.076

1.249.234

27

GUBRF

8.243.353

-6.999.452

1.243.901

28

ESCOM

3.960.545

-2.812.948

1.147.597

29

MPARK

25.746.060

-24.637.910

1.108.150

30

ISGSY

2.724.055

-1.668.185

1.055.870

31

NETAS

3.309.769

-2.256.935

1.052.834

32

GOODY

2.726.209

-1.748.134

978.075

33

AVTUR

2.885.201

-1.919.892

965.309

34

KARTN

6.035.114

-5.105.247

929.867

35

AGHOL

2.812.507

-1.910.940

901.567

36

PEGYO

3.167.304

-2.316.942

850.362

37

BANVT

4.824.022

-4.040.961

783.061

38

EUHOL

1.876.710

-1.172.224

704.486

39

PETUN

5.147.220

-4.465.300

681.920

40

DGKLB

2.816.939

-2.136.206

680.733

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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GUNLUK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL)
Sıra

Hisse

Alıcılar Hacim

Satıcılar Hacim

Para Çıkışı

1

PGSUS

36.660.030

-56.804.480

-20.144.450

2

TAVHL

25.466.700

-43.844.860

-18.378.160

3

HALKB

22.289.970

-37.565.620

-15.275.650

4

VAKBN

31.228.330

-43.696.650

-12.468.320

5

AKBNK

44.708.510

-56.133.630

-11.425.120

6

AEFES

14.027.180

-22.355.220

-8.328.040

7

EREGL

12.453.820

-20.399.290

-7.945.470

8

YKBNK

40.484.020

-48.065.500

-7.581.480

9

ISFIN

9.655.773

-16.995.060

-7.339.287

10

TKFEN

13.681.890

-20.803.630

-7.121.740

11

KCHOL

26.867.710

-33.768.290

-6.900.580

12

MGROS

23.427.340

-30.277.620

-6.850.280

13

ECILC

20.560.620

-26.623.830

-6.063.210

14

ANACM

10.252.140

-16.241.460

-5.989.320

15

RYGYO

10.089.030

-14.943.580

-4.854.550

16

IHLAS

7.658.135

-12.411.240

-4.753.105

17

VKGYO

6.608.620

-11.243.730

-4.635.110

18

ODAS

19.919.210

-24.384.530

-4.465.320

19

MNDRS

4.484.347

-8.933.150

-4.448.803

20

SAHOL

8.596.830

-13.009.560

-4.412.730

21

GSRAY

8.050.864

-12.437.690

-4.386.826

22

KLMSN

9.295.250

-13.560.100

-4.264.850

23

KOZAA

13.208.250

-17.070.660

-3.862.410

24

SODA

11.213.070

-14.932.630

-3.719.560

25

DEVA

31.904.670

-35.013.200

-3.108.530

26

BIMAS

31.549.510

-34.611.150

-3.061.640

27

ARDYZ

10.800.120

-12.910.230

-2.110.110

28

CCOLA

6.540.855

-8.636.194

-2.095.339

29

ISGYO

4.457.196

-6.484.356

-2.027.160

30

KARSN

8.237.734

-10.042.530

-1.804.796

31

TRGYO

5.299.763

-7.043.775

-1.744.012

32

PAPIL

3.794.878

-5.498.726

-1.703.848

33

ARCLK

13.388.540

-15.074.420

-1.685.880

34

PNSUT

6.119.173

-7.774.797

-1.655.624

35

INDES

7.586.422

-9.074.586

-1.488.164

36

BOLUC

1.852.496

-3.268.193

-1.415.697

37

ISMEN

6.488.266

-7.876.943

-1.388.677

38

TSKB

6.541.933

-7.891.743

-1.349.810

39

KFEIN

5.058.553

-6.400.570

-1.342.017

40

TUKAS

4.168.917

-5.434.282

-1.265.365

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.

ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
Sevgül Düzgün
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER

TEKNİK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr
29.04.2020

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul
Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60
Şişli Şubesi
Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15
Balıkesir İrtibat Bürosu
Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir
Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN
Araştırma Müdürü
212 3953213
sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr

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.

