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12.01.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

BIST100 endeksi dolar bazlı 210 direncinde zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta 210 direncini zorlayan ama 
geçemeyen endeksin bugüne sert alımlarla başlaması ve bu seviyeyi tekrardan yukarı yönlü test etmesi 
bekleniyor. 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunan endekste bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 
yukarıda ilk aşamada 219 direnci potaya girecektir. 

MACD indikatöründe bir değişiklik bulunmasa da stokastik kısa vadede satım yönüne dönmüştür. Günün 
yükselişle devam etmesi halinde diğer teknik göstergelerde de düzelme beklenebilir. 
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BİST30:  

 

Endeks haftaya % 0,91 düşüşle 1.679 puan seviyesinden başlamıştır. Dünkü seansta, piyasalar direnç 
seviyesi olarak 1.700 seviyesinin altında kapanmıştır. Günlük grafikte Bollinger Bantları halen yükseliş 
yönünü işaret etmektedir. RSI indikatörü ise aşırı alım bölgesinde kalmaya devam etmiştir. Trend çizgileri 
yükseliş bandında yukarı yönlü kırılma olduğunu teyit etmiştir. 

Günlük işlem hacminin dünkü seansta 23,05 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Böylelikle 
hacimdeki yoğunluk korunmuştur. 
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