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BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü %0,48 oranında kayıp ile 101.110 puandan kapattı. Endeks 99.579101.742 bandında hareket etti. Küresel borsalar bir çok ülkenin sınırlamaları gevşetme açıklamaları ve
koronavirüs tedavisinde ilerlenmenin kaydedilmesi ile haftayı pozitif geçirdi. Cuma günü ise koronavirüs
salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişelerle satış baskısı
görüldü. Endeks geçtiğimiz hafta genelinde 100.000 üzerinde hareket ederek güç kazanmaya çalıştı. Kısa vadeli
yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 101.000’nin hemen üzerinde kapanan endekste, yeni haftada 100.000’nin
önemli destek olmasını beklemekteyiz. Olası satışların 100.000 civarında karşılanması durumunda yeniden yukarı
yönde hareketler görülebilir. Bu seviye altında ise 98.500 sonraki tepki gelebilecek destek noktasını
oluşturmaktadır. Haftatalık bazda hedef dirençler ise 102.000, 103.000 ve 200 günlük AO direnci 105.000’de
bulunmaktadır. Dolar bazında 1,44 centen kapatan endekste 1,40-1,50 cent bandının önemli olmasını
beklemekteyiz. Küresel borsalarda, ABD - Çin arasındaki ticari gerginlik nedeniyle haftaya satıcılı başladı. Cuma
gününü satıcılı kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli endeksleri %2 civarında satıcılı hareket ediyor. Asya
borsaları da satış baskısı altında bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün Almanya ve Euro Bölgesinden imalat
verileri, ABD’den fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Yurtiçinde Nisan ayı enflasyon verileri ile imalat PMI
verileri izlenecek. BIST100 endeksinde güne %2’ye yakın satışlarla başlanabilir.

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 haftanın son işlem gününü 118.650 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat
gün içi işlemlerde 119.600-120.250 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta yükselen kanal üst
bandını hedefleyen Kontrat haftalık bazda en yüksek 120.250’yi test etti. Kontrat son işlem gününde
artan satışlarla haftayı negatif görüntü ile kapattı. Yeni haftada 5 günlük AO seviyesi olan 118.500
teknik yönde önemli konumdadır. Olası satışlarda 118.500 altında hareketin başlaması halinde teknik
görüntü negatif seyrini artırabilir. Bu seviye altında 115.500 (kanal desteği) önemli destek
konumundadır.Yukarı yönde ise 120.500, 122.500 (yükselen kanalın üst bandı) ve 124.000 (100
günlük AO direnci) haftalık bazda önemli direnç konumundadır.

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 kuru geçtiğimiz hafta 6,94-7,0411 bandında yukarı yönde hareket etti. Kurda hafta
genelinde direnç olarak çalışan 7,00 seviyesi Cuma günkü işlemlerde yukarı yönde geçildi. Kurda yeni
haftada 7,00 seviyesi üzerinde güç kazancının sürmesi halinde 7,10-7,20 dirençleri gündeme gelebilir.
Son iki aylık işlemlerden oluşan yükselen kanal alt bandının ve 5 günlük AO’nın yaklaştığı 7,00 altında
olası gerilemelerde ise kısa vadeli yön negatife dönebilir ve 6,95-6,90 bölgesi gündeme gelebilir.
Küresel piyasalarda bugün, Japonya’da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Almanya ve Euro
Bölgesinden imalat verileri, ABD’den fabrika siparişleri verileri takip edilecek Yurtiçinde Nisan ayı
enflasyon verileri ile imalat PMI verileri izlenecek. Bloomberg HT Nisan ayı enflasyon beklentilerine
ilişkin anketine göre Nisan ayı TÜFE’nin %0,6, yıllık bazda ise %10,7 olması yönünde

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

110.487.000

-86.331.200

24.155.800

2

KCHOL

38.312.020

-18.690.220

19.621.800

3

TCELL

48.792.900

-31.493.390

17.299.510

4

EREGL

30.631.710

-17.905.890

12.725.820

5

ENJSA

35.952.380

-26.337.900

9.614.480

6

TTKOM

23.493.960

-14.633.040

8.860.920

7

KUTPO

21.705.750

-13.623.270

8.082.480

8

TKFEN

18.263.220

-10.824.920

7.438.300

9

SODA

18.059.910

-11.758.240

6.301.670

10

ALBRK

7.212.660

-3.730.928

3.481.732

11

ARCLK

12.194.870

-8.769.934

3.424.936

12

SAHOL

19.421.160

-16.123.300

3.297.860

13

VESTL

13.099.920

-10.107.180

2.992.740

14

HEKTS

14.814.340

-11.916.990

2.897.350

15

THYAO

48.345.500

-45.588.000

2.757.500

16

GUBRF

10.679.540

-8.083.899

2.595.641

17

ULUUN

7.567.950

-5.032.740

2.535.210

18

SASA

10.843.830

-8.475.610

2.368.220

19

IPEKE

8.330.838

-5.963.756

2.367.082

20

ULKER

6.404.693

-4.327.432

2.077.261

21

SISE

15.481.910

-13.645.650

1.836.260

22

KOZAL

14.749.460

-13.039.790

1.709.670

23

PETUN

8.671.644

-7.051.867

1.619.777

24

BIMAS

18.655.280

-17.067.280

1.588.000

25

TAVHL

17.346.580

-15.940.390

1.406.190

26

FROTO

5.428.565

-4.051.614

1.376.951

27

ISFIN

12.849.510

-11.483.710

1.365.800

28

TRKCM

6.866.722

-5.502.773

1.363.949

29

NTHOL

5.402.207

-4.091.428

1.310.779

30

ERSU

4.393.006

-3.135.116

1.257.890

31

IHLGM

8.565.635

-7.397.684

1.167.951

32

METRO

3.480.353

-2.398.357

1.081.996

33

MPARK

5.597.300

-4.588.982

1.008.318

34

ISYAT

3.631.840

-2.646.260

985.580

35

RHEAG

2.862.777

-1.943.224

919.553

36

BJKAS

5.032.137

-4.179.367

852.770

37

PGSUS

24.743.940

-23.916.390

827.550

38

PENGD

3.007.554

-2.192.775

814.779

39

KENT

1.924.753

-1.128.256

796.497

40

KATMR

2.149.919

-1.363.011

786.908

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

AEFES

33.908.660

-55.249.230

-21.340.570

2

YKBNK

60.062.480

-71.801.730

-11.739.250

3

AKBNK

60.303.610

-71.845.700

-11.542.090

4

KRDMD

15.395.320

-23.541.790

-8.146.470

5

HALKB

17.521.620

-24.345.270

-6.823.650

6

HUBVC

17.941.290

-24.545.340

-6.604.050

7

KRONT

6.877.921

-13.311.810

-6.433.889

8

ALKIM

4.938.775

-10.268.480

-5.329.705

9

RYGYO

12.307.660

-17.478.140

-5.170.480

10

TSKB

11.975.660

-17.109.870

-5.134.210

11

ADESE

17.433.760

-22.488.540

-5.054.780

12

ODAS

11.626.860

-15.705.310

-4.078.450

13

EKGYO

13.222.500

-16.984.510

-3.762.010

14

CCOLA

9.958.332

-13.488.660

-3.530.328

15

TATGD

5.990.507

-9.309.358

-3.318.851

16

KLNMA

8.026.819

-11.158.490

-3.131.671

17

BRISA

7.965.509

-11.026.690

-3.061.181

18

KOZAA

10.341.910

-13.345.770

-3.003.860

19

GOODY

4.772.350

-7.704.409

-2.932.059

20

CEMAS

7.001.493

-9.610.112

-2.608.619

21

CIMSA

3.715.479

-6.267.732

-2.552.253

22

RTALB

16.269.700

-18.717.720

-2.448.020

23

ISCTR

37.284.540

-39.406.260

-2.121.720

24

PETKM

31.912.590

-33.931.980

-2.019.390

25

TOASO

12.232.420

-14.231.170

-1.998.750

26

AFYON

14.443.840

-16.430.470

-1.986.630

27

OYAYO

4.553.376

-6.529.816

-1.976.440

28

TEKTU

5.300.288

-7.082.889

-1.782.601

29

TKNSA

12.921.590

-14.687.610

-1.766.020

30

ASELS

18.876.890

-20.617.520

-1.740.630

31

VAKBN

24.938.650

-26.676.430

-1.737.780

32

PRZMA

3.408.541

-5.115.450

-1.706.909

33

OZGYO

3.644.072

-5.283.897

-1.639.825

34

IHLAS

5.931.956

-7.373.788

-1.441.832

35

BUCIM

2.307.080

-3.730.634

-1.423.554

36

CEMTS

4.194.173

-5.549.672

-1.355.499

37

ENKAI

2.138.424

-3.470.001

-1.331.577

38

AKENR

2.402.775

-3.723.443

-1.320.668

39

KARSN

5.447.492

-6.754.366

-1.306.874

40

NATEN

4.019.305

-5.131.266

-1.111.961

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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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.

