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04.01.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

BIST100 endeksinin 1.500 hedefini yılın ilk gününde kırması bekleniyor. Gün içerisinde bu seviyesinin 
geçilmesiyle günlük hedef 1.516’ya taşınacaktır. Yükselen kanal hareketinin alt bandı şu an için 1.467’ye 
taşınmış ve bu seviyenin üzerinde geçilen her gün bu güçlü destek noktası yukarı doğru taşınmaktadır. Bu 
seviyenin altına inilmedikçe sert yukarı yön ve yükseliş momentumu devam edecektir. 

MACD göstergesi Perşembe günü kapanışında satış sinyali üretmişti. Bugünün sert yukarı yönlü açılışıyla 
birlikte bu gösterge de saatlik mum çubuklarında alım sinyaline geri dönecektir. 
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BİST30:  

 

Yılın son seansında endeks günü %0,4 düşüşle 1.635 puan seviyesinden tamamlamıştır. 1.650 seviyesi 
günlük direnç seviyesi olarak takip edilecektir. Günlük grafikte kapanış fiyatı bollinger üst bant seviyesine 
yakın seyrederken, bollinger bandında genişleme kaydedilmiştir. Volatilitenin artarken, ortalama fiyat 
seviyeleri yukarı yönlü eğilim göstermiştir. Böylelikle yükseliş trendinin halen devam ettiği doğrulanmıştır. 

RSI indikatörü, endeksin aşırılı alım bölgesinde olduğunu göstermiştir. Günlük işlem hacminde ise düşüş 
görülmüştür. Yılın son seansında günlük işlem hacmi 17,89 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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