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11.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Güne düşüşle başlayacak olan BIST100 endeksi teknik görünümde yön arayışında olacak. 30 Ekim’den gelen 
yükseliş trendinin bozulması açısından endeksin 1.353 seviyesinin üzerinde tutunması gerekmektedir. 
Vadeli işlemlerin sert satıcılı bir seans açılışı öngördüğü haftanın son işlem gününde 1.340 seviyesi 5 günlük 
hareketli ortalamanın geçtiği nokta olarak kısa vadede ilk destek noktasını oluşturacaktır. 1.340’ın altında 
ise 1.330 seviyesi yine güçlü destek noktası olarak öne çıkmakta. 

RSI ve CCI göstergelerinde aşırı alım yönünde bir sinyal oluşmamakla birlikte, bugünkü düşüşün bir 
düzeltme hareketi olma olasılığı da şu an için yüksek bir seviyededir. 
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BİST30:  

 

Çarşamba seansında endeks, günü 1.498 seviyesinden kapatmıştır. Endeksteki tarihi zirve olan 1.510 
seviyesi kırılarak 1.516’ya ilerlemiştir. Günlük grafikte kısa ve orta vade için izlenebilecek 20 günlük üstel 
hareketli ortalamalar 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üstünde seyretmiştir. Böylelikle alış trendinin 
devam ettiği teyit edilmiştir. 

MACD indikatörünün halen satış sinyali vermekle beraber, kırılma bölgesine yaklaşıp alım bölgesine geçme 
eğiliminde olduğu görülmüştür. Dünkü seansta günlük işlem hacmi 23,95 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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