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TEKNİK TAKİP LİSTESİ
Hisse

Kapanış

Dirençler

Stop-loss

AKSA

6,61

6,72-6,85

5,56

GARAN

8,00

8,13-8,28

7,93

SOKM

11,90

12,30-12,70

11,77

NETAS

14,60

15,00-15,54

14,45

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

107.266

Destek-1
106.000,

Destek-2
104.500

Destek-3
103.000

Direnç-1
108.000

Direnç-2
109.500

Direnç-3
110.500

BIST100 endeksi haftaya pozitif bir görüntü ile başladıktan sonra günü %1,65 oranında yükseliş ile
107.266 puandan kapattı. Gün genelinde alıcılı hareket eden endeksin hareket bandı 106.356107.371 aralığında gerçekleşti. Endekste geçtiğimiz hafta 200 günlük AO’sı 104.500’ün geçilmesi ile
başlayan yükselen trendin dünkü işlemlerde güç kazandığını izledik. Gün sonunda 5 günlük AO’sının
da yaklaştığı 106.000 kısa vadeli ilk desteğe dönüştü. Endekste kısa vadede 106.000 desteği üzerinde
yükseliş hareketinin 108.000 ve 109.500 dirençlerine doğru sürmesi beklenebilir. Endeksin 106.000
altına olası gerilemelerinde ise 104.500 (200 günlük AO) önemli destek görevi görebilir. Endeks dolar
bazında ise günü 1,57 cente yükselerek kapattı. Yukarıda 1,60 cent önemli direnç konumunda
bulunuyor. Dünkü alışların etkisinin bugün de devam etmesini beklemekteyiz. BIST100 endeksinin
güne 107.500 seviyelerinden, artı yönde 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

122.900

Destek-1
121.800

Destek-2
120.000

Destek-3
119.000

Direnç-1
123.500

Direnç-2
125.000

Direnç-3
126.000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü 122.900 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontratta gün
çinde 121.400-122.900 bandında pozitif yönde hareket etti. Güne yükseliş ile 121.400 puandan başlayan
Kontrat, 22 Ocak 2020 tarihinde 152.450 test edilmesi ile başlayan alçalan trendini kırma çabasına girmiş
bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta 100 günlük AO’nın (119.600) üzerinde harekete başlaması ile artan pozitif
görüntünün devam etmesi için 5 günlük AO 121.800 ve 120.000 üzerinde kalınması gerekmektedir.
Kontratın orta vadeli hedef direnci ise 200 günlük AO’sı 126.000 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

6,8075

6,78

Destek-2
6,75

Destek-3
6,70

Direnç-1
6,8250

Direnç-2
6,85

Direnç-3
6,90

Dolar /TL kuru dünkü işlemlerde 6,7963-6,8162 bandında hafif satıcılı bir görüntü sergiledi. Kurda
haftayı 6,8242’den kapattı. Geçtiğimiz hafta 6,70 seviyesinden destek bulunması ile kısa vadeli
yönünü yukarı çeviren kurda, 6,80’i desteğinde tutunma çabası izlemekteyiz. Kurda 5 günlük AO’nın
da 6,80’e yaklaşması nedeniyle bu seviye korunduğu sürece yükseliş atakları görülebileceğini
düşünmekteyiz. Kurda 22 günlük AO 6,85’te, 50 günlük AO 6,89 civaında bulunmatadır. Olası tepki
yükselişlerinde bu iki seviyenin geçilmesi halinde ise yükseliş ivme kazanabilir. Kurda kısa vadeli
yönün aşağı dönmesi için ise 6,80 altında kapanışların görülmesi gerekmektedir.

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

108.289.400

-78.545.010

29.744.390

2

PETKM

49.268.400

-28.813.200

20.455.200

3

KCHOL

39.939.370

-26.457.330

13.482.040

4

ARCLK

49.121.670

-38.170.640

10.951.030

5

ISCTR

36.569.130

-30.072.680

6.496.450

6

TUPRS

82.496.040

-76.463.370

6.032.670

7

AKBNK

31.513.170

-25.688.130

5.825.040

8

KARSN

18.371.770

-12.940.470

5.431.300

9

MGROS

28.867.220

-23.745.280

5.121.940

10

AVOD

20.128.150

-15.307.140

4.821.010

11

KRDMD

55.022.230

-50.207.800

4.814.430

12

SASA

17.993.520

-13.210.510

4.783.010

13

FENER

14.636.730

-10.014.360

4.622.370

14

TEKTU

11.621.080

-7.377.290

4.243.790

15

IHYAY

12.061.390

-7.818.733

4.242.657

16

IEYHO

10.178.870

-7.243.152

2.935.718

17

CCOLA

11.351.370

-8.460.155

2.891.215

18

SOKM

21.104.460

-18.262.560

2.841.900

19

ECILC

10.158.600

-7.334.260

2.824.340

20

METRO

9.747.169

-7.262.612

2.484.557

21

DOCO

5.870.378

-3.551.104

2.319.274

22

TSPOR

21.334.150

-19.076.490

2.257.660

23

GEREL

5.404.168

-3.231.783

2.172.385

24

NTHOL

9.793.088

-7.776.117

2.016.971

25

GUSGR

32.845.530

-30.948.450

1.897.080

26

DOHOL

13.222.000

-11.331.640

1.890.360

27

GSRAY

31.373.820

-29.548.250

1.825.570

28

SISE

10.131.300

-8.321.441

1.809.859

29

HALKB

22.650.300

-20.950.470

1.699.830

30

GSDHO

7.430.928

-5.780.689

1.650.239

31

FROTO

10.380.890

-8.732.019

1.648.871

32

SILVR

5.683.373

-4.053.969

1.629.404

33

VESBE

3.400.108

-1.833.447

1.566.661

34

AKSA

3.802.918

-2.277.535

1.525.383

35

AKSEN

7.986.048

-6.490.639

1.495.409

36

USAK

5.975.813

-4.509.052

1.466.761

37

SELEC

4.842.723

-3.431.905

1.410.818

38

ANACM

7.295.755

-5.924.915

1.370.840

39

ALBRK

9.839.290

-8.488.639

1.350.651

40

TRKCM

3.199.972

-1.944.022

1.255.950

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

VAKBN

2

BIMAS

28.358.630

-46.084.260

-17.725.630

92.574.780

-107.626.400

3

-15.051.620

TSKB

22.780.930

-36.130.270

-13.349.340

4

THYAO

52.246.070

-64.166.040

-11.919.970

5

YKBNK

30.393.670

-39.326.280

-8.932.610

6

ODAS

18.968.370

-27.387.310

-8.418.940

7

TOASO

9.057.219

-15.730.750

-6.673.531

8

EKGYO

66.262.480

-71.777.100

-5.514.620

9

EREGL

16.232.400

-21.400.320

-5.167.920

10

SAHOL

19.244.390

-24.236.820

-4.992.430

11

ISGYO

16.589.420

-21.514.200

-4.924.780

12

TCELL

23.395.200

-28.160.040

-4.764.840

13

PGSUS

18.918.630

-23.387.710

-4.469.080

14

TKFEN

12.239.500

-16.193.740

-3.954.240

15

DEVA

2.261.627

-5.083.998

-2.822.371

16

BERA

4.328.688

-6.946.383

-2.617.695

17

VESTL

81.659.360

-84.221.250

-2.561.890

18

KOZAL

11.268.390

-13.645.560

-2.377.170

19

HLGYO

10.923.620

-12.881.010

-1.957.390

20

CRFSA

2.111.652

-4.038.229

-1.926.577

21

BJKAS

15.125.200

-16.911.950

-1.786.750

22

KRDMB

5.874.315

-7.517.232

-1.642.917

23

RTALB

20.760.890

-22.342.550

-1.581.660

24

CEMAS

9.186.943

-10.650.180

-1.463.237

25

DOAS

2.908.657

-4.215.503

-1.306.846

26

YKSLN

3.394.968

-4.643.577

-1.248.609

27

ARENA

1.696.584

-2.912.451

-1.215.867

28

LINK

1.112.863

-2.295.532

-1.182.669

29

CMENT

2.544.344

-3.690.560

-1.146.216

30

TUCLK

1.420.056

-2.556.556

-1.136.500

31

OZKGY

8.104.312

-9.183.333

-1.079.021

32

PRKAB

2.506.129

-3.569.477

-1.063.348

33

ENJSA

10.373.200

-11.433.220

-1.060.020

34

AEFES

26.900.920

-27.913.560

-1.012.640

35

MRGYO

2.611.956

-3.603.264

-991.308

36

IPEKE

11.845.620

-12.810.140

-964.520

37

HDFGS

3.201.705

-4.151.084

-949.379

38

PAPIL

2.294.752

-3.196.071

-901.319

39

OYAKC

8.464.059

-9.362.411

-898.352

40

BSOKE

1.643.451

-2.539.725

-896.274

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.

