09.12.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

BIST100 endeksinde 1.350 hedefinin bugün geçilmesi muhtemel gözükmektedir. Yükseliş trendinde bir
bozulma izlenmezken RSI göstergesinin aşırı alım bölgesine yavaş yavaş yaklaştığı izlenmekte. 1.350’nin
geçilmesi durumunda ise yeni hedef 1.400 olarak yenilenecektir. Güne alıcılı başlaması beklenen BIST100
endeksinde olası geri çekilmelerde trendin destek seviyesi 1.338 seviyesidir.
MACD ve RSI indikatörlerinde yukarı yönlü hareket teyit edilmektedir. Vadeli işlemlere göre güne sert alıcılı
başlaması beklenen endeks, teknik göstergelerin de gün içerisinde değişmesine yol açacaktır.

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:

Pazartesi seansında endeks, günü 1.481 seviyesinden kapatmıştır. Günlük olarak 1.486 seviyesi direnç
noktası olarak izlenecektir. Daha yukarıdaki bölgeler için 1.503 ve 1.510 direnç seviyeleri önemli
görülmüştür. Günlük grafikte üstel hareketli ortamalarda 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın
üzerinde olduğu görülmüş, dolayısıyla yukarı yönlü trendin devam ettiği teyit edilmiştir.
MACD indikatörü satış yönündeki sinyalini devam ettirmiştir. Pazartesi seansında günlük işlem hacmi 24,42
milyar TL olarak yoğun bir şekilde gerçekleşmiştir.

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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