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04.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Borsa dün yatay bir gün geçirerek teknik göstergelerinde bir miktar dinlenme sağlamış oldu. Güne 
yükselişle başlaması beklenen endekste ilk ve ana hedef 1.350 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Sabah 
pozitif bir başlangıç yapan borsalarda BIST100 endeksinde oluşabilecek olası geri çekilmelerde destek 
noktaları 1.321 ve 1.315 olarak karşımıza çıkıyor. 

Hacimde Kasım’dan beri başlayan artış yükseliş trendine destek olmaya devam ediyor. Bugün yatay bir 
Cuma günü geçirilmesi olası ve endekste oluşacak aşağı yönlü fiyat hareketlerinde hızlı tepki alımları 
beklenebilir. 
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BİST30:  

  

BİST30 Perşembe seansını 1.473 puanda kapatmıştır. Bugünkü seansta 1.486 seviyesi direnç noktası olarak 
izlenebilir. Günlük grafikte Bollinger bantları ortalamanın ve bant aralığının yukarı yönde eğilimde 
olduğunu göstermiştir. Bollinger bantları yükseliş trendinin devam ettiğini teyit etmiştir. 

RSI indikatörü tekrar alış yoğunluklu bölgeye geri dönüş olduğunun sinyalini vermiştir. Perşembe seansında 
yüksek volatilite görülmemiş ve günlük işlem hacmi 22,44 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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