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Dün 1.544 seviyesinden kapanış yapan BIST100 endeksi yeni güne 1.553 seviyesinden açılış yaptı. Yükseliş 
kanalı içindeki hareketine devam eden endekste 1.555 seviyesi üzerindeki kapanışlar rallinin devamı ve 
hızlanması açısından önemli seviye olacak. 1.559’un geçilmesi ve üzerinde kalınması durumunda ise 
yükselen bant hareketinin üzerine çıkacak olan BIST100’de momentumun daha da artması beklenebilir. 

Hacim yükselişi desteklerken kısa vadede MACD göstergesi güçlü bir sinyal üretememektedir. Yükselişlerin 
kalıcılı olması halinde MACD’de daha güçlü sinyaller görebiliriz. 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr  

 

 

BIST30:  

 

Salı seansında endeks %1,1 artışla 1.643 seviyesinden seansı tamamlamıştır. Endekste üstel hareketli 
ortalamalarda kısa vade için yukarı yönlü kırılma bölgesine gelinmiştir. 5 günlük üstel hareketli ortalamanın 
20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde seyretmesi halinde endeksin yükselişinin devam edeceği 
öngörülmüştür. 

RSI indikatörü ise nötr bölgede olup, tekrar alım bölgesine dönüp dönmeyeceği izlenecektir.Dünkü seansta 
günlük işlem hacmi artarak 26,88 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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