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TEKNİK GÖRÜNÜM
BIST100 endeksinin yükselen trendin hemen
üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Trendin
güncel değeri ise 1381 olarak takip ediliyor.
Dolayısıyla bu seviye üzerinde kalıcılık
sağlandığı sürece yükseliş akımı henüz
bozulmamış olacak. Bu sayede alımların
oluşması durumunda kısa vadede 1400 ara
direnci ile birlikte 1423 seviyesini izleyeceğiz.
Özellikle 1423 üzerinde fiyatlamaların oluşması
durumunda kısa vadede yükselişin devam
etmesi adına ilk olarak 1445 ve çok daha önem
verdiğimiz 1463 direnci yeniden ön plana
çıkacaktır.
Eneksin 1381 desteğini aşağı yönde geçerek
yükseliş akımını sona erdirmesi durumunda ise
satış baskısının derinleşme ihtimali bir hayli
güçlenecektir. Bu sayede 1335 ve 1308
destekleri ön plana çıkacaktır.
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ÇEKİNCE ..
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin
alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari
amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı
geçen şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında
olabileceğini kabul ederler.

