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08.01.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

Yükselişinin devamı beklenen endekste 1.531 ve ardından 1.550 hedeflenecektir. Bollinger üst bant 
noktasının geçtiği 1.531 seviyesinin seans başlangıcında görülmesiyle halinde yeni hedef 1.550 seviyesi bu 
hafta veya önümüzdeki hafta denenecektir. Güne çok güçlü başlangıç yapacak olan endekste olası geri 
çekilmelerde 1.526 seviyesi takip edilebilir. 

Teknik göstergelerde endeks aşırı alım bölgelerinde bulunmasına rağmen momentumun kuvvetli olması 
ve küresel risk iştahındaki gidişat ralliyi destekleyen unsurlar olarak öne çıkmaktadır. 
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BİST30:  

 

Endeks Perşembe seansını % 1,24 artışla 1.678 puan seviyesinden tamamlamıştır. Günlük direnç seviyesi 
olarak 1.700 seviyesine ilerleyiş görülebilir. Günlük grafikte Parabolic SAR indikatörü endeksin parabolik 
yükselişinin devam ettiğini doğrulamıştır. Kısa vadeli basit hareketli ortalamalar da yükseliş trendinin 
devam ettiği yönünde sinyal vermiştir. 

RSI indikatörü ise endeksin aşırı alım yönünde kalmaya devam ettiğini göstermiştir. Perşembe seansında 
23,22 milyar TL günlük işlem hacmi görülerek, işlem hacmindeki yükseliş devam etmiştir. 
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