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BIST100 ve VIOP Gün içi Analiz
17 Aralık 2013’te yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sebebiyle borsada sert bir geri çekilme yaşanmış ve endeks
74.000 seviyelerinden 61.000’lere gerilemişti. Sonrasında yerel seçim sürecinin başlaması ve yerel seçim sonucunda kötümser havanın dağılmasıyla endeksin tekrar 61.000’li seviyelerinden 74.000’lere yükselişini yaşadık.
Bununla birlikte Başbakan Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın faiz indirmesi gerektiğini dile getirmesi üzerine Merkez
Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın enflasyon görünümüne ve küresel gelişmelere bağlı olarak kademeli faiz indirimine gidilebileceğini belirtmesi tüm Türk varlıklarına alım getirmişti. Bu süreçte Dolar/TL 2.2588’den 2.10 seviyesinin altına, döviz sepetinin 2.6910’dan 2.4845’e, gösterge kıymet faizinin ise 200 baz puan düşerek 2 haneli rakamların altına %9.73’e indiğine şahit olduk. Bu hafta ise endeksin 73.900-74.000 direncini (ki bu seviyelere operasyon önceki seviyelere işaret etmektedir) aşmaya çalıştığı görülüyor. Dün 74.442 seviyesine kadar yükselen endeks tekrar gündeme gelen Ukrayna gerginliğiyle, günü 1336 puan aşağıda 72.438 seviyesinden tamamladı.
Teknik olarak bakıldığında ise; günlük grafiklerde 17 Aralık süreci öncesinde 74.974 seviyesinde yaklaşık 52’ye
işaret eden RSI, dün yaşanan zirvede 70 seviyesinde idi. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere RSI göstergesinde
bir uyuşmazlık söz konusudur. Bu sebeple teknik olarak endekste önümüzdeki süreçte aşağı yönlü bir düzeltme
ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada takip edilecek önemli destek seviyesi 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 70.720’dir. Ara destek seviyesi olarak 72.000 noktası takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 73.000-73.900-74.500 seviyeleri önemli direnç oluşturmaktadır. Aynı zamanda 72.000 seviyesinin altındaki
kapanışlar çift tepe formasyonu oluşumuna da sebep olabileceğini unutmamak gerekir.
Kısa vadede; S&P tarafından yapılan “FED'in varlık alımlarının sonlandırılması konusunda en hassas bankacılık sistemi Türkiye ve Güney Afrika’da “ açıklamasına rağmen Bankacılık Endeksi ve BIST100 endeksi yataya yakın artıdan işlem görüyor. Bu noktada ikinci seansta 72.000 desteğini takip ediyor olacağız. Bugün saat 16:15’te açıklanacak ABD Sanayi üretimi rakamı önem taşıyor. Ancak ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD Bej Kitap içeriği de
önümüzdeki günlerde belirleyici olacaktır.
Tablo.1 BIST 100 (Günlük )

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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Nisan vadeli endeks kontratına baktığımızda ise; yukarıda saydığımız tüm gelişmeler vadeli endeks kontratları
için de geçerli. Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere Nisan vadeli endeks kontratında son dönemde açık pozisyon sayısı oldukça artmış durumda. Açık pozisyon sayısının yükselmesi sert aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin
habercisi olabilmektedir. Spot piyasadaki düzeltme vadelide de gerçekleşirse teknik destek seviyelerini yakından
izlemek zorunda olacağız.
Teknik olarak bakıldığında; aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 88.600-87.500-86.550 desteklerini takip ediyor olacağız.
Tablo.2 Nisan Vadeli Endeks Kontratı (Günlük)

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.

