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12.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

BIST100’de dün yaşanan hafif düşüş sonrası bugün de satıcılı bir görünüm var. BIST30 endeks vadelileri 
1.639’a kadar gerileyerek seansa başladı ve endekslerde satıcılı bir gün geçirileceğinin sinyallerini vermiş 
oldu. BIST100 gün içerisindeki geri çekilmelerde 1.535’e kadar düşebilirken, artışa geçtiği takdirde 
tekrardan 1.550 seviyesini deneyecektir. 

Hacimde görülmeye başlayan düşüş ve MACD sinyalinde gün içi kısa vadede gözüken satış sinyali, haftanın 
son işlem gününde yönün aşağı olduğunu teyit etmektedir. 
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BIST30:  

 

Perşembe seansında endeks %0,37 düşüşle 1.640 seviyesinden seansı tamamlamıştır. Direnç seviyesi 
olarak 1.670 seviyesi takip edilecektir. Günlük grafikte Bollinger bantları, endeksin fiyat ortalamasına yakın 
hareket ettiğini göstermiştir. Trend çizgileri ise yükseliş trendinin kısa vadede devam ettiğini doğrulamıştır.  

RSI indikatörü ise nötr bölgede olup, tekrar alım bölgesine dönüp dönmeyeceği izlenecektir. Dünkü seansta 
günlük işlem hacmi düşüşle 15,70 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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