13.11.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Dün seans kapanışına doğru düşüş trendine geçen endeksin tekrar yükseliş hareketi için 1.275’i aşması
gerekmektedir. 1.275 seviyesinin üzerinde geçirilecek birkaç saat ile trendin tekrar yukarı dönmesi
beklenecektir.
2 haftadır devam eden yükseliş hareketinde RSI göstergesi aşırı alım bölgesine girmesine rağmen uzun bir
süre o seviyelerde kalmıştı. Dün akşamki düşüş hareketi RSI’daki şişikliği de törpülemiş, tekrar başlayacak
olan bir yükseliş hareketinin de zeminini oluşturmuştur.

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:

Endeksin Perşembe seansını 1.426 seviyesinden kapattığı izlendi. Günlük grafikte trend çizgileri yukarı
yönlü trendin devam ettiğini doğrulamaktadır. Kısa vadeli basit ortalamalarda yukarı yönlü kırılma devam
etmesiyle yukarıdaki bölgelerin test edileceği öngörülmektedir. Perşembe seansının günlük mum grafiğine
bakıldığında ise ters çekiç formasyonunun oluşumu dikkat çekmiştir, formasyon zirveden düşüş olacağına
işaret etmektedir.
RSI indikatörünün aşırı alım bölgelerini işaret ettiği görülmüştür. Üst bant için 1.481 seviyesi izlenebilir.
Endekste işlem hacmi halen yüksek seviyelerdedir, Perşembe seansında günlük işlem hacmi 45,63 milyar
TL olarak gerçekleşti.

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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