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TEKNİK GÖSTERGELERDE YÖN 

  

 

 

STOCHASTİC RSI MOM MACD 

    

DESTEK 2500 2469 2460 

DİRENÇ 2588 2597 2620  

BIST100 

BIST100 endeksinde Cuma günü volatil bir seyir 

etkili oldu. Gün içinde  2511 seviyesine kadar geri 

çekilen endekste kapanışa doğru gelen alımlar ile 

toparlanma yaşandı ve %0.43 oranında değer 

kazanımı ile 2554.08 seviyesinden kapanış 

gerçekleşti. 

Teknik olarak baktığımızda ise Kısa vadeli bazı 

göstergelerde güç kayıpları görüyoruz ancak hisse 

bazlı baktığımızda birçok hissede taban oluşumları 

ile beraber toparlanma çabası dikkat çekiyor.  

Diğer yandan geçtiğimiz hafta üzerinde hareket 

edilen 22 günlük ortalamanın üstünde gerçekleşen 

hafta kapanışını da olumlu buluyoruz. 

Cuma günü iç piyasalar kapandıktan sonra 

BDDK’dan gelen açıklamaların yansıması olarak 

haftanın ilk günlerinde volatilitenin arttığı bir seyir 

görebiliriz. 

Bu nedenle haftanın ilk günlerinde sakin kalmanın 

yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Önceki hafta tepki hareketlerinin geldiği nokta olan 

2469 ile 50 günlük ortalamanın geçtiği yer olan 

2460  bandını  haftalık bazda ilk önemli destek 

noktaları olarak takip edeceğiz. Bu bandın üzerinde 

kalındığı sürece   endekste yükseliş 

trendinin  devamını bekliyor olacağız. 

Yükseliş hareketlerinin ivme kazanabilmesi için ise 

geçtiğimiz hafta satışların geldiği seviye olan 

2588’in  üzerinde kapanış gerçekleşmeli 
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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.  
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A1 Capital’de Hesap Açmak İçin Bizi Arayın:  
+90 850 532 2121 
info@a1capital.com.tr 


