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BIST100 TEKNİK ANALİZ:
17 Şubat 2014 tarihinde dikkat çektiğimiz, yabancı takas oranlarındaki hassas destek
seviyelerinde olduğumuzu hatırlayacaksınız. Yüzde 61 civarlarında destek bulmasını umduğumuz bu seviye, bugün itibariyle (01.04.2014)(Grafik1: BIST100-Yabancı Takas Oranı) yüzde 63
seviylerine ulaşmıştır. Öte yandan bu sefer yabancı takas oranlarında direnç diye nitelendirebiliceceğimiz seviyelere yaklaştık. Bu seviyeleri 17.Şubat tarihinde uyardığımız gibi önemle
takip etmemiz gerektiğini belirtelim.
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Kaynak : Matriks Bilgi İşlem

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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Ayrıca ATIG olarak dikkatimizi çeken diğer bir hususta; Haftalık bazda baktığımız BIST100 grafiğinde
önemli trend indicatörü olarak nitelendirdiğimiz MACD’nin belirgin şekilde “AL” sinyali verdiğidir.
(Grafik 2: BIST100-Haftalık) . Burdan çıkışla ilk izlememiz gereken ciddi direnç seviyesi MAV(50)’nin
geçtiği 73.200 seviyesi olacaktır. Bir çoğumuzun bileceği üzere, indicator sinyalleri ne kadar uzun
zaman dilimli grafikte geliyor ise, o kadar önem/ciddiyeti artacaktır.

Grafik 2: Haftalık BIST100

Kaynak: Matriks Bilgi İşlem

ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak, tüm yatırımcılarımıza bol kazançlar dileriz.
Saygılar,
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