05.11.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Endeksin yükseliş hareketindeki ilk hedefi 1.173,3 noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde geçirilecek her sürede
endeksin momentumu, yükselişin devamını getirebilecek seviyelere gelecektir. Kısa ve orta vade arasına
baktığımız zaman endeksteki yükseliş hareketinin henüz kalıcı olduğunu söyleyemeyiz.
RSI göstergesi 4 saatlik mum çubuklarında henüz aşırı alım bölgesine gelmemesine rağmen endeksteki hızlı
başlayan ve henüz zamana yayılmayan yükseliş ivmesinde devamlılık görmek için 1.180 ve 1.200
seviyelerinde bir süre geçirilmesi gerekmektedir.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST30:

BİST30 endeksi hafta ortasında 1280 seviyesindeydi. Günlük grafikte bollinger bantlarında alt banttan
ortalamaya yükseliş kaydedilmiştir. 3 seans öncesinde görülen çekiç formasyonundan sonra dipten gelen
yükseliş, formasyonun çalıştığını göstermiştir, bu da endeksi daha yukarı bölgelere taşıyacaktır. İkili zirve
formasyonunun bozulması durumunda ise endeksin yeni zirvelere taşınacağı öngörülmektedir.
Son seans gününde BİST30’da alım-satımlar yoğun gerçekleşti, Çarşamba seansında günlük işlem hacmi 17
milyar TL olarak kaydedildi.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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