


 Endeksin GÜNLÜK zaman aralığında psikolojik olarak negatif ya da pozitif fotoğrafını çeker 

 Değerleri 0-10 arası oluşmaktadır.  

 Bu değerin yükselmesi pozitif sentiment artışı anlamına gelirken, azalışı piyasa algısında 

olumsuza dönüşü temsil etmektedir. 

 Bu veri günlük olarak, endeks kapanışından sonra yayınlanmaktadır. 

1- GÜNLÜK SENTİMENT GRAFİĞİ 



 Günlük olarak yoğunlaşma adını verdiğimiz değerleri gösteren bir grafiktir.  

 Artı barların yoğunlaşması pozitif, eksi barların yoğunlaşması negatif dip dalga seyrini 
gösterir.  

 Özellikle trend değişimlerinde büyük barlar oluşmaktadır. Sonrasında oluşan artı ya da eksi 
barlar, tepe ya da dip işareti verebilmektedir. 

 -25 +25 değerleri arasında değişmektedir.  

 Bu veri günlük olarak, endeks kapanışından sonra yayınlanmaktadır.  

 Özellikle ana trendleri takip etmek, trendin içinde kalmak açısından çok faydalı bir veridir. 

2 - GÜNLÜK SENTİMENT – MOMENTUM GRAFİĞİ 



3 - GÜNLÜK ANLIK SENTİMENT GRAFİĞİ 

 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. 



4 - SAATLİK SENTİMENT – MOMENTUM 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.  

 -25 ve +25 arasında değişen bir değerdir. Her saat sonunda yayınlanmaktadır. 

 Kırmızıdan maviye ve maviden kırmızıya dönüşler saatlik olarak net psikolojik değişimleri 
ifade eder.  

 Sürekli devam eden artı barlar, alım psikolojisinin güçlü olduğunu, sürekli devam eden eksi 

barlar ise satım psikolojisinin güçlü olduğunu gösterir.  

 



 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.  

5 - SAATLİK OSİLATÖR  



 Piyasanın 15 Dakikalık zaman aralığında DAVRANIŞSAL olarak fotoğrafını 

çeker. 

 Değerleri 0-10 arasında oluşmaktadır.  

 Günlük Anlık Sentiment’te olduğu gibi destek ve dirençler takip edilmelidir. 

 Özellikle vadeli işlemlerde piyasanın yönünü kaçırmamak için kullanılır. 

 

 

 

6 - SENTİMENT-15   


