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09.10.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

Endekste geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş hareketi Para Politikası haberleriyle şahlanıyor. Seans 
başlangıcı için vadeli işlemlerin işaret ettiği seviyeler birçok direnç seviyesinin açılışla birlikte kırılacak. 
Teknik göstergelerin bugün özelinde büyük sapmalar yaşayacağımız göz önünde bulundurulduğunda açılış 
rakamlarından sonra teknik görünüme bir daha bakmak daha verimli olacaktır. 

Açılış rakamıyla birlikte endeksin 1.226 seviyesinin kırılacağı beklenebilir. Pozitif haber akışıyla birlikte 
halihazırda yükselen hacim miktarları daha da yükselecek, rallinin altyapısını destekleyen unsur olacaktır. 
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BİST30:   

 

Cuma gününü 1.291 seviyesinden kapatan BİST30’da günlük grafikte 5 günlük basit hareketli ortalamanın 
20 günlük hareketli ortalamayı geçmeye yakın durduğu görülmektedir. Trend çizgilerine bakıldığında, kısa 
vadede yukarı yönlü trendin devamının geleceği uygun görülmektedir. 1.365 seviyesi üst bant olarak 
izlenebilir. 

RSI indikatörü ise,  endeksin alım-satım seviyelerinin ortasındaki bölgede olduğunu göstermektedir. Cuma 
seansında BİST30’da günlük işlem hacmi 13,60 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 
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