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SENTİMENT ALGO NEDİR?

SENTİMENT ALGO’YA NASIL ULAŞABİLİRİM? 
MOBİL UYGULAMA

SENTİMENT ALGO’YA NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Sentiment Algo, pay piyasası veri analitiklerini kullanarak, piyasanın 
psikolojik durumunu ölçen bir davranışsal analiz algoritmasıdır. 

www.sentimentalgo.com sitesinden veya uygulamamızı indirerek
mail ve kendi oluşturduğunuz şifrenizi girerek kayıt olabilirsiniz.

Öncelikle Sentiment Algo Mobil Uygulamasını kullandığınız işletim
sisteminin uygulama mağazasından telefonunuza indirmeniz gerekir.

  

Detaylı bilgi için tıklayınız

WEB UYGULAMASI 

SENTİMENT ALGO ÜYELİK PAKETLERİ

SENTİMENT ALGO ÖRNEK VİOP UYGULAMALARI

Sentiment Algo’yu web uygulaması olan www.sentimentalgo.com adresinden 
aynı e-mail ve şifre ile kullanabilirsiniz. 

Uygulamamızın Premium, Platin ve Gold Paketleri mevcuttur.
Detaylı bilgi ve satın almak için tıklayınız...

Sentiment Algo verileri ile vadeli işlemler piyasasında nasıl
işlem yapardık örnek uygulamasını incelemek için tıklayınız…

https://web.zephlex.com/

https://apps.apple.com/tr/app/id1533721839 https://play.google.com/store/apps/details?id=sentialgo.zephlex.com 
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SENTİMENT ALGO - INVESTAZ İŞBİRLİĞİ

SENTİMENT ALGO – HEDEF PORTFÖY İŞBİRLİĞİ

SENTİMENT ALGO - İDEALDATA İŞBİRLİĞİ
Sentiment Algo verilerini, İdeal Data Platformlarından indikatör ve gösterge 

olarak endeks veya hisseler üzerine ekleyerek takip edebilirsiniz.
İdeal‘den Sentiment Düzey -1 Lisansı alarak Sentiment Algo verilerini

hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

https://idealdata.com.tr/

SENTİMENT ALGO İŞBİRLİKLERİ
SENTİMENT ALGO BÜLTENLERİ

Sentiment Algo, günlük olarak İnfo Yatırım ve Halk Yatırım ile Bülten 
paylaşmaktadır. Günlük Bültenlerde hisse ve grafik paylaşımlarının yanısıra, 

bizim bakış açımıza göre verinin nasıl yorumlandığını görme şansına da 
sahip olacaksınız. 

Detaylı bilgi ve Örnek Bültenler için tıklayınız.

İlgili kuruluşlara kayıt olmak ve iletişime geçmek için firma logosuna tıklayınız.

https://www.halkyatirim.com.tr/https://infoyatirim.com/

2023 yılında Sentiment Algo - InvestAZ Yatırım işbirliği başlamıştır. 
Kampanyalarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için +90 532 499 63 68 

ile iletişime geçebilirsiniz.

Hedef Portföy Yönetimi AŞ ile HGV Sentiment Serbest Fon kurulmuştur. 

https://www.halkyatirim.com.tr/https://infoyatirim.com/
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Günlük olarak piyasanın psikolojisini ölçmek için kullanılan, veri 
analitiklerinden oluşturulmuş algoritmik bir değerdir. Bu değerlerden oluşan 

günlük grafik, fiyat, hacim vb. değerlere bağlı kalmadan, sadece bu 
değerlerle yatırım kararları vermenizi sağlayan bir ekosistem oluşturur.  

Değerleri 0-10 arası oluşmaktadır. Bu değerin yükselmesi pozitif sentiment 
artışı anlamına gelirken, azalışı piyasa algısında olumsuza

dönüşü temsil etmektedir. 

Günlük Endeks Yorumlarımızı takip etmek, Sentiment Algo nasıl
kullanılır uygulamalı öğrenmek için Telegram Kanalımıza Katılın!

*Platin ve Gold üyelerimize özel Pro Kanal’a katılmak için
+90 532 499 63 68  ile iletişime geçebilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak ve duyurularımızı takip etmek 
için Twitter'da bizi Takip Edin!

Eski yayınlarımızı izlemek ve gerçekleştireceğimiz canlı yayınlarımızdan 
haberdar olmak için Youtube Kanalımıza Abone olun!

Gelişmelerden haberdar olmak ve duyurularımızı takip etmek için 
Instagram’da bizi Takip Edin!

SOSYAL MEDYADA BİZ  

SENTİMENT ALGO İLETİŞİM
Lütfen Finansal Konularla ilgili fikir ve görüşlerinizi bize iletmek için 

aşağıdaki iletişim alanlarına başvurunuz. 
+90 532 499 63 68 (WhatsApp Destek Hattı) 

info@zephlex.com
Whatsapp Destek Hattımız sayesinde Uygulamamızla ilgili tüm 

sorularınıza ücretsiz olarak cevap bulabilirsiniz.

https://www.instagram.com/sentimentalgo/



Günlük olarak yoğunlaşma adını verdiğimiz değerleri gösteren bir grafiktir.   
2 grafikten oluşmaktadır. Üstteki grafik; Mavi barlar devam ettikçe yukarı 

yönlü bir trend; Kırmızı barlar devam ettikçe aşağı yönlü bir trend 
içerisindeyiz demektir. Alttaki grafikte ise çok önemli iki şeyi yakından takip 

ediyoruz; Birincisi mavideyken -5 ve üstü bir kırmızı bar oluşması, 
kırmızıdayken +5 ve üstü oluşması; Bu trend değişmek üzere

demektir, çok önemli bir işarettir. 

İkincisi ise üst üste trendin tersine - yani üst grafik mavi bar devam ederken, 
alt grafikte üst üste kırmızı barlar gelmesi; ya da üst grafik kırmızı bar devam 
ederken, alt graifkte üst üste mavi barlar gelmesi de trendin değişmek üzere 

olduğunun işaretidir. -25 +25 değerleri arasında değişmektedir. Bu veri 
günlük olarak, endeks kapanışından sonra yayınlanmaktadır.

   

1 - GÜNLÜK SENTİMENT – MOMENTUM GRAFİĞİ 

SENTİMENT ALGO GRAFİKLERİ



Piyasanın SAATLİK zaman aralığında DAVRANIŞSAL olarak fotoğrafını çeker.  
Değerleri 0-10 arasında oluşmaktadır. Günlük Anlık Sentiment’te destek ve 

dirençler takip edilmelidir.  Bu değer yükseldikçe pozitif seyir, düştükçe negatif 
seyir beklenir. Böylece piyasadaki hareketler önceden tahmin edilebilir. 

2 - GÜNLÜK ANLIK SENTİMENT GRAFİĞİ 

Piyasa devamlı pozitif ve negatif taraflı bir döngü içinde çalışır. Saatlik 
Sentiment işte bu döngüsel durumu yakalamayı amaçlamaktadır.
Bundan dolayı gün içi işlem fırsatları için daha uygun bir grafiktir. 

Günlük trendler pozitif iken; inatla saatlikler kırmızıya dönmeye başlarsa, ya 
da günlük trendler negatif iken saatlikler inatla pozitife dönmeye çalışırsa bu 
da genel çerçevede uyarı işareti olur. Sentiment yapısı gereği; aslında fiyat 

bakmadığı için sadece sentimenti kullandığınızda size her zaman
alım yada satım fırsatları yaratır. -25 ve +25 arasında değişen bir değerdir. 

Her saat sonunda yayınlanmaktadır.

3 - SAATLİK SENTİMENT – MOMENTUM GRAFİĞİ  



Gün içi psikolojik hareketlilik ölçümü gerçekleştiren bir grafiktir.  +15 -15 
değerleri arasındadır.  Saatlik olarak yayınlanır.  Pozitif tarafta iken ani yukarı 
çıkışlar ve negatif tarafta iken ani aşağı inişler, trend değişimi öncüsü olarak 

çalışır.  Üst üste basan yüksek osilatör değerleri kararsız bir
piyasayı işaret eder.   

4 - SAATLİK OSİLATÖR GRAFİĞİ  

Piyasanın 15 dakikalık ve 1 dakikalık zaman aralığında DAVRANIŞSAL olarak 
fotoğrafını çeken grafiklerdir.  Değerleri 0-10 arasında oluşmaktadır.  Günlük 
Anlık Sentiment’te olduğu gibi destek ve dirençler takip edilmelidir.  Özellikle 

vadeli işlemlerde piyasanın yönünü kaçırmamak için kullanılır. 

 

5 - SENTİMENT-15 / SENTİMENT-1 GRAFİKLERİ   



6 – HİSSE SENTİMENT  

BIST Sekmesi altında Hisse Sentiment Liste ve
Grafiklerimize ulaşabilirsiniz.

BIST > Semboller 
Paket içeriğinize göre; Bist30, Bist70 ve Bist500 Hisselerinin 
hem hisse Sentiment değerine (0-10 arası) hem de günlük 

değişim grafiğine buradan ulaşabilirsiniz. 



BIST > Kaşif 

Kaşif özelliği sayesinde, filtreler ile, ilgi yoğunluğu artan ve azalan 
hisseleri kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Hisselerde yeni başlayan aşağı 
yada yukarı yönlü hareketleri hareketin başından itibaren tespit etme 

olanağına ulaşmış olursunuz. Bu sayede ilgi yoğunluğu artan hisselerden 
ve/veya azalan hisselerden long ve short yönlü sepetler oluşturabilirsiniz.



BIST > İlk 10 Listeleri 

Bist30, Bist70 ve Bist500 Hisselerinin İlk 10 listeleri ile gün içinde de, 
Hisse Sentiment ilk 10’a girme potansiyeli olan hisseleri ve çıkma 

ihtimali olan hisseleri takip edebilirsiniz.



BIST > Son 10 Listeleri 

Bist30, Bist70 ve Bist500 Hisselerinin Son 10 listeleri Sentiment derecesi en 
düşük hisseleri içerir. Buradan yukarı toparlamalar ve son 10’dan çıkarak 

yükselenler, dip tepkisi verebilecek hisseleri görmek için 
rehber niteliğinde olabilir.



BIST > İlk 10 İşlem Geçmişi
Bist30, Bist70 ve Bist500 İlk 10 listelerine giren hisseleri giriş ve çıkış 
tarihlerini, girdikten sonra yaptıkları performansları buradan takip 

edebilirsiniz.

BIST > Son 10 İşlem Geçmişi
Bist30, Bist70 ve Bist500 Son 10 listelerine giren hisseleri giriş ve çıkış 
tarihlerini, girdikten sonra yaptıkları performansları buradan takip 

edebilirsiniz.



BIST - Grafik Getirileri

Bist30, Bist70 ve Bist500 İlk 10 listelerinin Getiri grafikleri ile her 
zaman bir performans ölçütü olarak ilk 10 listelerini takip 

edebilirsiniz. Bu başarıya siz de ortak olun.
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SENTIMENT ALGO İLETİŞİM

SOSYAL MEDYADA BİZ!

Lütfen Finansal Konularla ilgili fikir ve görüşlerinizi bize iletmek 
için aşağıdaki iletişim alanlarına başvurunuz. 
+90 532 499 63 68 (WhatsApp Destek Hattı) 

info@zephlex.com
Whatsapp Destek Hattımız sayesinde Uygulamamızla

ilgili tüm sorularınıza ücretsiz olarak cevap bulabilirsiniz.

https://www.instagram.com/sentimentalgo/
https://twitter.com/algo_sentiment?ref_src=twsrc%5Egoogle%7C
https://www.youtube.com/@sentimentalgo4249

