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Sentiment (02/03)

2.10

Önceki Sentiment

1.39

ALIM EMİRLERİNİN
YOĞUNLAŞTIĞI HİSSELER
Hisse Adı

Son Fiyat

BIMAS

74.90

BİST 100 Kapanış (02/03)

1986,09

KAREL

12.42

Önceki Gün Kapanış

1969,91

SASA

47.24

0,82

TCELL

21.16

TTKOM

9.01

Günlük Değişim %
BİST 30 Kapanış(02/03)

2237,14

Önceki Gün Kapanış

2215,53

Günlük Değişim %
XU030 Viop

0,98
2277,00

Resim görüntülenemiy or.

GÜNLÜK
GÜNLÜKSENTİMENT
SENTİMENT

2 MART 2022

Bist Sentiment’in gün boyu 2.00 üzerinde kaldığı ama 2.40 bölgesinin geçilemediği bir gün oldu. Bununla birlikte
görüntü pozitife dönmeye devam etti. Özellikle 2.00 üzerinde kalınması önemliydi. Global piyasaları yakından
takip ettiğimiz için özellikle vadeli tarafta kapanış sonrası güçlü bir yukarı hareket geldi. Bugün 2.40 üzerinde 2.80
ve 3.30 dirençlerini takip edeceğiz. Yine 2.40 üzerinde kalmamız pozitif hareketim devamı açısından kritik olacak.
Bist 100 – 02/03/2022 tarihini %0.82 yükseliş ile kapattı. Saatlik-Sentiment Momentum negatif tarafta kapanış
gerçekleştirdi. Günlük-Sentiment Momentum da toparlanma devam etti. Hala riskli bölgelerden kurtulmuş değiliz
ama işaretler pozitif.

Tüm veriler Sentiment Algo sisteminin ürettiği günlük verilerden oluşmaktadır.
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Resim görüntülenemiy or.

GÜNLÜK SENTİMENT-MOMENTUM

SAATLİK SENTİMENT-MOMENTUM

2 MART 2022

2 MART 2022

Sentiment Algo’nun, algoritması aracılığıyla Borsa İstanbul’da işlem gören
hisselerdeki günlük veri analitikleri (alım emirleri, satım emirleri, iptal emirler,
iyileştirmeler vb.) analiz edilerek oluşturulan;
Sentiment : 0-10 arası değer içeren, piyasanın günlük psikolojik seviyesini gösteren
değer. Bu değerin yükselmesi pozitif psikoloji anlamına gelirken, azalışı piyasa
algısında olumsuza dönüşü temsil etmektedir. Günlük ve Saatlik olarak iki değeri
vardır.
Momentum: Piyasanın pozitif ya da negatif anlamda yoğunlaşmasını işaret
etmektedir. Günlük ve Saatlik olarak iki değeri vardır.
Alım Emirlerinin Yoğunlaştığı Hisseler: Günlük havuz listesidir. Temel varsayımımız
bu hisselerde bir ilgi yoğunlaşması olmasıdır.
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PERFORMANS TABLOSU (02/03)
Tarih

Hisse Adı

Fiyat

Son Fiyatı

Değişim

Maks fiyata göre
değişim

2.Mar

GARAN

11,62

11,62

0,00%

1,46%

2.Mar

KCHOL

31,70

31,98

0,88%

1,70%

2.Mar

KOZAL

118,00

117,2

-0,68%

1,78%

2.Mar

KRDMD

12,26

12,86

4,89%

7,91%

Çekince:
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut
piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan Sentiment Algo sistemi verileri elde edilerek derlenmiştir ve
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu
ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin
sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım-satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada
bulunmayabilir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki
hatalardan eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından
doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin
uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İle
Zephlex Bilgi Teknolojileri, Eğitim ve Danışmanlık A.Ş ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları
sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir.

