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Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. Please refer to the important disclosures at the end of this report 
 

 

 

 

 

 

VIOP30 Teknik Analiz 

 
 

Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, dün 5.838 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü 

hareketlerde ilk 5.870 puan seviyesini ve ardından 5.900 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5.810 

puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 5.780 puan seviyesi. 

 

Destek 3 Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

5.750 5.780 5.810 5.838 5.870 5.900 5.930
VIOP30

Kurum Alınan Kontrat Alış Ort. Kalan Pozisyon Kurum Satılan Kontrat Satış Ort. Kalan Pozisyon

İŞ 12.431 5882,288 -15.517 YAPIKREDİ -28.013 5857,826 -16.650

QNB 2.436 5880,358 -4.438 A1 -2.691 5866,899 -1.522

GARANTİ 2.431 5882,930 -2.094 MEKSA -1.117 5804,137 -6.716

TEB 2.414 5883,274 98.904 ÜNLÜ -890 5882,435 4.906

TACİRLER 2.020 5788,730 10.885 STRATEJİ -650 5891,885 -3.755

Kurum Aldığı Kontrat Pay Maliyeti Kurum Sattığı Kontrat Pay Maliyeti

TEB 98.904 71,12% 6.251,62 BANK OF AMERICA YB -38.481 33,01% 6.009,33

ZİRAAT 11.594 8,34% 5.261,40 HSBC -30.606 26,25% 6.268,17

TACİRLER 10.885 7,83% 6.103,18 YAPIKREDİ -16.650 14,28% 6.408,20

DENİZ 9.804 7,05% 5.847,73 İŞ -15.517 13,31% 5.910,59

VAKIF 7.881 5,67% 6.080,33 AK -15.320 13,14% 5.960,40

Son İşlem Gününe Ait Şubat VİOP 30 Kontratı Aracı Kurum Dağılımı

Şubat ayı kontratlarında ilk beş aracı kurum 22.494 kontrat alış ağırlıklı.

LONG SHORT

LONG SHORT

Şubat Ayı Kontratlarında Kümülatif Pozisyon Dağılım

*Yukarıdaki tabloda en iyi alıcı ve satıcılar ile dünkü işlemler sonrasında vade boyunca toplam net pozisyonlar gösterilmektedir.

İlk beş aracı kurum günü nette 11.629 kontrat satış ağırlıklı tamamladı.
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Önemli Not 

Şirketlerin temettü dağıtımı sonucu dayanak varlık olan BİST-30 endeksi seviyesi dağıtılan temettü miktarı oranında 

aşağı yönlü düzeltilir. Bu nedenle temettü dağıtım dönemlerinde spot ve vadeli BİST-30 kontrat fiyatları arasında 

farklılıklar oluşmaktadır. Hazırlanmış olan bu rapor tamamen teknik analiz metotları kullanılarak hazırlanmış olup, söz 

konusu bu farklar raporda dikkate alınmamaktadır. 

Uyarı Notu 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 

olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde 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 dayanarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması 

zorunludur. 

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri 

beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece 

burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde 

piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu 

raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve 

netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş 

performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. 

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz 

konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru 

5olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 

Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla 

kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını 

saklı tutar. 


