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

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER

TEKNİK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr
05.06.2020

TEKNİK TAKİP LİSTESİ
Hisse

Kapanış

Dirençler

Stop-loss

KERVT

4,19

4,28-4,37

4,14

KRDMD

2,60

2,68-2,76

2,57

LKMNH

7,15

7,35-7,50

7,05

NETAS

14,68

15,20-15,50

14,60

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

109.536

Destek-1
108.500

Destek-2
106.000

Destek-3
105.000,

Direnç-1
110.500

Direnç-2
112.000

Direnç-3
113.000

BIST100 endeksi günü %0,39 oranında artı ile 109.536 puandan tamamladı. Endeksin gün içindeki hareket bandı
108.779-109853 aralığında gerçekleşti. Son altı işlem gününde orta vadeli yükselen trende girme çabasında olan
endeks, kanal üst bandını hedeflemektedir. Günlük bazda 5 günlük AO’sı (dün itibariyle (108.500) altında kapanış
görülmediği sürece pozitif trendin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Yukarı yönde 110.500 ve 112.000 ilk
dirençler olmak üzere Mart ayından gelen yükselen kanalın üst bandı 115.000’de bulunmaktadır. Endeksin kısa
vadeli teknik göstergelerinde yorulma gözlenmesine karşın, orta vadeli göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde
“AL” konumunda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında ise günü 1,61 centten kapattı. Dolar bazında 1,60-1,65
bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Küresel ekonomilerin
normalleşmesine yönelik iyimser havanın etkisi ile hafta boyunca yükselen risk iştahı bu sabahki işlemlerde de
sürmektedir. Dün günü satıcılı kapatan ABD borsaları ardından, vadeli endekslerin artı yönde olduğunu
izlemekteyiz. Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. ABD tarafında dün açıklanan işsizlik maaşı verilerinin
beklentilerden kötü gelmesi ile zayıflayan küresel borsalarda bugün TSİ ile 15:30 açıklanacak olan tarım dışı
istihdam verisi izlenecek. BIST100 endeksinde güne alıcılı bir görüntü ile 110.000 seviyelerinden başlanmasını
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

127.575

Destek-1
125.500

Destek-2
123.500

Destek-3
121.800

Direnç-1
127.500

Direnç-2
129.000

Direnç-3
130.000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın günü 127.575 uzlaşma fiyatından kapattı. Güne hafif artı ile başlayan
Kontrat gün içinde 126.750-128.400 bandında hareket etti. Orta vadeli yükselen trende girme çabasında
olan Kontratta, son dört işlem gününde orta vadeli alçalan kanal üzerinde hareket edilmektedir. Trend
görüntüsünün bozulmaması için 200 günlük AO noktası olan 126.000 üzerinde kalınması önem arz
etmektedir. Dün itibariyle kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın da 126.500’e yükselmiş olması
nedeniyle, 126.500-126.000 bandının korunması yükselişin devam etmesi için önemli. Bu bölge üzerinde
hedef dirençler 129.000-130.000 seviyelerinde 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

6,75

6,70

Destek-2
6,67

Destek-3
6,65

Direnç-1
6,77

Direnç-2
6,80

Direnç-3
6,8250

Dolar /TL kurunda bir önceki gün 6,70’den gelen alımların etkisi ile dünkü işlemlerde devam etti.
Kurda günlük hareket bandı 6,7241-6,7691 aralığında gerçekleşti. Son dört haftadır alçalan trendin
etkisinde olan kurda 100 günlük AO desteği olan 6,70 civarından tepki alımları geldiğini izlemekteyiz.
Günü 5 günlük AO’sı 6,75’in üzerinde kapatan kurda, 22 günllük AO’sının bulunduğu 6,80-6,82 önemli
direnç bölgesi önemli konumdadır. Olası tepki alımlarında bu bölgenin geçilmesi halinde 6,85-6,88
sonraki önemli dirençler olarak gündeme gelebilir. Kurda son dört haftada oluşan alçalan kanalın üst
bandı ise 6,85 civarından geçmektedir. Bu nedenle bu seviyeyi orta vadeli trend yönünde de
önemsemekteyiz. Orta vadeli görüntünün negatife dönmesi için ise 22 haftalık ve 100 günlük AO’nın
yaklaştığı 6,70 seviyesi altında kapanışların görülmesi gerekmektedir. Dün Avrupa Merkez Bankası’nın
acil varlık programını beklentilerin üzerinde artırması ardından, Dolar endeksi (DXY) aşağı yönde
hareketini artırdı. DXY’deki bu gerileme gelişmekte olan ülke kurlarında ve dolar/TL kurunda olumlu
fiyatlamalarda etkili olmaktadır.

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

THYAO

115.702.500

-80.175.210

35.527.290

2

EREGL

57.005.440

-33.625.190

23.380.250

3

BIMAS

75.591.160

-62.575.220

13.015.940

4

VAKBN

33.098.030

-21.297.190

11.800.840

5

AEFES

30.447.860

-19.648.610

10.799.250

6

SISE

24.884.680

-16.766.350

8.118.330

7

SAHOL

13.424.750

-8.020.586

5.404.164

8

KCHOL

18.861.770

-13.713.470

5.148.300

9

MGROS

14.475.560

-9.398.921

5.076.639

10

DOHOL

22.894.820

-18.407.440

4.487.380

11

PETKM

78.313.790

-74.118.590

4.195.200

12

TRKCM

8.629.958

-4.598.169

4.031.789

13

ENJSA

8.738.972

-5.042.331

3.696.641

14

AKBNK

38.053.670

-34.509.140

3.544.530

15

IPEKE

10.108.710

-6.752.919

3.355.791

16

TKFEN

12.804.500

-9.741.594

3.062.906

17

ARCLK

32.801.140

-29.900.960

2.900.180

18

HALKB

24.607.190

-21.750.920

2.856.270

19

HLGYO

7.634.020

-4.938.072

2.695.948

20

GUBRF

13.397.490

-10.901.970

2.495.520

21

OYAKC

11.382.640

-8.947.979

2.434.661

22

VKGYO

7.672.508

-5.333.776

2.338.732

23

ISCTR

30.740.660

-28.404.340

2.336.320

24

TUKAS

12.301.430

-10.010.290

2.291.140

25

CEMAS

18.457.940

-16.407.480

2.050.460

26

SOKM

40.479.870

-38.631.820

1.848.050

27

DOCO

6.985.687

-5.144.196

1.841.491

28

SKBNK

17.638.540

-16.101.200

1.537.340

29

ECILC

15.072.060

-13.543.950

1.528.110

30

ALARK

10.728.800

-9.257.668

1.471.132

31

ISFIN

15.616.770

-14.290.310

1.326.460

32

NATEN

4.024.596

-2.756.153

1.268.443

33

ANACM

4.294.452

-3.149.163

1.145.289

34

POLHO

4.554.830

-3.444.206

1.110.624

35

ITTFH

2.810.749

-1.712.958

1.097.791

36

IHGZT

3.782.194

-2.706.948

1.075.246

37

ISMEN

5.271.751

-4.205.866

1.065.885

38

BERA

4.733.184

-3.705.000

1.028.184

39

AVOD

8.095.999

-7.105.978

990.021

40

TOASO

7.769.029

-6.791.905

977.124

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

GARAN

81.374.820

-100.202.400

-18.827.580

2

TUPRS

50.352.490

-69.163.900

-18.811.410

3

ASELS

36.457.140

-49.832.120

-13.374.980

4

EKGYO

63.706.300

-74.589.320

-10.883.020

5

TCELL

31.270.730

-40.837.340

-9.566.610

6

PGSUS

13.488.130

-21.633.770

-8.145.640

7

IHLAS

14.113.310

-21.926.200

-7.812.890

8

GSRAY

11.967.000

-18.360.610

-6.393.610

9

IHLGM

13.421.370

-19.321.730

-5.900.360

10

TSKB

24.616.850

-30.450.150

-5.833.300

11

ZOREN

15.614.840

-21.142.420

-5.527.580

12

TTKOM

13.663.770

-19.151.400

-5.487.630

13

KARSN

24.386.720

-29.375.630

-4.988.910

14

GUSGR

16.679.870

-21.009.450

-4.329.580

15

SODA

13.621.340

-17.828.960

-4.207.620

16

PAPIL

3.894.504

-7.991.289

-4.096.785

17

YKBNK

19.518.890

-23.467.540

-3.948.650

18

ODAS

21.805.480

-25.480.800

-3.675.320

19

ULKER

8.615.060

-12.049.350

-3.434.290

20

AVGYO

5.813.784

-9.075.826

-3.262.042

21

NTHOL

5.373.607

-8.171.271

-2.797.664

22

VESTL

12.534.130

-15.060.440

-2.526.310

23

ISGYO

7.435.160

-9.896.365

-2.461.205

24

DEVA

7.676.788

-9.986.984

-2.310.196

25

SASA

8.961.878

-11.224.590

-2.262.712

26

ISDMR

3.623.663

-5.669.680

-2.046.017

27

YATAS

4.215.624

-6.191.036

-1.975.412

28

FROTO

7.990.772

-9.966.090

-1.975.318

29

USAK

5.080.092

-6.897.612

-1.817.520

30

MNDRS

16.803.390

-18.542.980

-1.739.590

31

TMSN

6.889.175

-8.614.515

-1.725.340

32

GRNYO

3.099.093

-4.584.791

-1.485.698

33

ATLAS

3.004.450

-4.441.522

-1.437.072

34

ORGE

4.551.052

-5.902.863

-1.351.811

35

OZKGY

6.317.918

-7.664.856

-1.346.938

36

KUTPO

4.130.003

-5.408.392

-1.278.389

37

KERVT

4.339.413

-5.597.433

-1.258.020

38

TRCAS

2.878.447

-4.007.041

-1.128.594

39

CCOLA

5.471.407

-6.580.246

-1.108.839

40

KRDMA

2.191.846

-3.213.008

-1.021.162

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.

