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08.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Borsa İstanbul yeni haftaya yatay bir başlangıç yaparak dar bir bant içinde hareket etmişti. Dün hareket 
alanını oldukça daraltan BIST100 endeksinde hareketli ortalamalar yatay hareket ediyor. 30 Ekim’de 
başlayan yükseliş hareketi devam ederken bu trendin kalıcı olarak kırılması için endeksin gün içerisinde 
uzun bir süre 1.328 seviyesinin altında hareket etmesi gerekmekte. Güne yatay başlaması beklenen endeks 
hızlı bir şekilde 1.330’un üzerine gidecektir. 

Hacimde son günlerdeki düşüşe paralel endeksteki yükseliş hareketinin de momentumu yavaşlamıştır. 
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BİST30:  

  

Pazartesi seansında BIST100 1.467 seviyesinden kapatmıştır. Günlük olarak 1.486 seviyesi direnç noktası 
olarak izlenebilir. Günlük grafikte daralan Bollinger bantları, endeksin hareketinin yukarı yönlü olduğunu 
göstermiştir. Dünkü kapanış fiyatı, bant ortalamasının üzerinde seyretmiştir. 

RSI indikatörü endeksin yatay hareketine paralel olarak aşırı alım bölgesinin altında görülmüştür. Pazartesi 
seansında günlük işlem hacmi ise 20,96 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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