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04.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

Güne yatay seyirle başlaması beklenen BIST100 endeksi dün 1.532 seviyesinin üzerinde kapanış gelmişti. 
1.532 seviyesi, aşılmasıyla birlikte güçlü destek seviyesi olmuştur. Bugün olası geri çekilmelerde bu 
seviyenin kırılması halinde aşağıda 1.525 seviyesi bir diğer güçlü desteğe dönüşecektir. Yukarı yönlü 
hareketlerin hızlanması halinde 1.541 ve 1.550 seviyeleri takip edilecektir. 

Teknik göstergelerde kısa vadede alım sinyalleri güçlü olsa da borsanın momentumunda bugün bir düşüş 
gözlemleniyor. Yurt dışı borsaların da benzer fiyat hareketleri bugün Borsa İstanbul’da yatay bir gün 
geçirmemize sebep olabilir. 
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BIST30:  

 

Dünkü seansta endeksin %1,63 artışla 1.628 seviyesinden günü tamamladığı görülmüştür. Direnç 
bölgesinin 1.650 seviyesinde olduğu saptanmıştır. Fiyat kapanışı Bollinger bantlarında ortalama seviyesine 
yaklaşıp, üst banda yükselme eğilimi göstermiştir. Bantlardaki genişleme volatilitede artışa işaret 
etmektedir. 

RSI indikatörü nötr bölgede bulunup, takip eden fiyat hareketlerinde endeks için alım sinyali vermeye 
başlaması izlenecektir. Günlük işlem hacmi dünkü seansta Salı seansına benzerlik gösterip 18,22 milyar TL 
olmuştur. 
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