
 

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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14.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100: 

 

BIST100’de 1.350 sonrası 1.400 hedefine doğru yolculuk devam etmektedir. Sabah güne sert yukarı yönlü 
hareketle başlaması beklenen endekste aşağı yönde 1.365 destek seviyesinden oldukça uzaklaşılacaktır. 
Endeks vadelilerinin fiyatlamaları açılışta yoğun alıcılı bir görüntü olacağını belirtmektedir. Saatlik 
çubuklarda kısa vadede aşırı alım bölgesinin sınırında bulunan endeksin orta vadeli hedefi 1.404 seviyesi 
olarak devam etmektedir. 

RSI indikatörüne ek olarak CCI göstergesi de aşırı alım sınırında bulunmaktadır. Sabahki sert yukarı açılışla 
birlikte bu indikatörlerde aşırı alım bölgesinde devam etmesi beklenebilir. 
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BİST30:  

 

Cuma seansında BIST30’un 1.520 olarak yeni tarihi zirvesinden kapandığını izlemiştik. Günlük grafikte trend 
çizgileri yükseliş trendinin devam ettiğini göstermiştir. Günlük fiyat kapanışı bollinger bantlarının üst 
bandına değerek, alımları devam ettirmiştir. 

RSI indikatörünün aşırı alım bölgesine yaklaştığı görülmüştür, bu da yükseliş trendi için olumludur. Cuma 
seansında günlük işlem hacmi 22,67 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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