15.01.2021 TEKNİK BÜLTEN
BIST100:

Endekste 11. Haftadır devam eden yükselişin son gününde düzeltme hareketi izlenmektedir. 1.568’e kadar
yükselen BIST100 endeksi sabah açılışında 5 günlük hareketli ortalaması olan 1.536’nın altında 1.532’ye
kadar gerilemiştir. Haftanın en düşük seviyesi olan 1.522 seviyesine kadar geri çekilmelerin olağan
karşılanacacağı günde BIST100 yukarı hareketine döndüğü taktirde tekrardan 1.550 direnciyle
karşılaşabilir.
Uzun süredir devam eden yükseliş hareketine verilen bu ara ile birlikte teknik göstergelerde de kısmi
düzeltme ve bilanço dönemine yaklaşılırken tekrardan yükselme potansiyelinin artışı olarak düşünülebilir.

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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BIST30:

BIST30 dünkü seansta %0,97 düşüşle 1.681 seviyesinde günü tamamlarken, endeks için 1.700 direnç
seviyesinin halen kırılamadığı görülmüştür. Günlük grafikte üstel hareketli ortalamalarda kısa vadede
yükseliş trendinin sürdürüldüğü görülmüştür. MACD indikatörü alış sinyali verirken, stokastik osilatörü
düşüşe işaret etmiştir.
Cuma seansında günlük toplam işlem hacmi 20,67 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle işlem
hacimleri 20 milyar TL’nin üzerinde kalarak yoğunluğunu korumuştur.

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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