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02.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

1.332 seviyesinin üzerinde yön güçlü bir şekilde yukarı olmaya devam edecektir. Endeks haftanın ilk günü 
sert düştükten sonra dünkü yükselişiyle birlikte MACD göstergesi tekrardan yönün yukarı olduğunu teyit 
etmişti. Dünü 1.325 seviyesinden kapatan endeks gün içerisinde geri çekilmelerde 1.318 ve 1.310 
seviyelerini destek noktaları olarak kullanacaktır.  

Hacimde Kasım ayının son üçte birlik kısmında görülen seviyeler bir nebze düşmüş olsa da geri çekilmelerde 
oluşan düşük hacimler yükseliş hareketinin devamlılığına işaret etmekte. Bugün takip edilecek olan en 
kritik seviye 1.330’un üzeri olacak. 
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BİST30:  

 

BİST30, hafta başındaki düşüşteki kayıplarını dünkü seansta geri kazanmaya başlamıştır. Bugün de endeksin 
teknik olarak aşağı yönlü oluşan boşluğu tamamlaması beklenmektedir. Günlük grafikte Bollinger 
bantlarındaki daralma volatilitenin düşüş eğiliminde olduğunu göstermiştir. Salı seansındaki kapanış 
fiyatının üst banttaki bölgede seyrettiği görülmüştür. Trend çizgileri yukarı yönlü trendin devam ettiğini 
teyit etmiştir. 

RSI indikatörü aşırı alım bölgesinin altındaki bölgede yükseliş eğilimi göstermiştir. Salı seansında günlük 
işlem hacmi ise daralarak 22,53 milyar TL olmuştur. 
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