13.10.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Sabah hafif düşüşle açılması beklenen endekste 4 saatlik mum çubuklarına bakıldığında kısa vadeli üstel
hareketli ortalamalarda güçlü direnç 1.172 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik görünümde güçlü
momentuma sahip olan endekste 1.182 seviyesinin bu hafta içinde aşılması halinde yukarı yönlü hareket
hızlanabilir. Olası geri çekilmelerde 1.172’nin kırılması durumunda ise 1.164 bir diğer güçlü direnç olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Önümüzdeki 1 ayda yukarı yönlü trendin devamı için önemli olan 1.182 seviyesinin aşılmasının devamında
eski psikolojik eşik 1.200 ile tekrar karşılaşacağız.

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:

BİST30 haftaya yükselişle başladı. Günlük grafikte trend çizgileri trendin yukarı yönde devam ettiğini
gösteriyor. 1.365 seviyesi, önümüzdeki günlerde önemli bir direnç olarak görünüyor, kırılması durumunda
fiyat hareketleri endeksi bir sonraki direnç seviyesine taşıyabilir.
Günlük grafikte RSI indikatörü ise 66 seviyesine gelerek, aşırı alım bölgesi olan 70 ve üzeri bölgeye
yaklaşıldığını gösteriyor. BİST30 Endeksi, Pazartesi seansını 11,69 milyar TL hacimle kapatmıştı.

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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