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15.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:    

 

BIST100’de sabah 1.550 sınırı tekrar gündemde olacakken bu seferki yükselişin momentumu 1.600’ü 
getirebilir. Daha önce 1.550 sınırının defalarca üzerine ve altına gidip gelen endekste BIST30 vadelileri güne 
güçlü alıcılı bir başlangıç öngörmektedir. Yükselen kanalın içinde hareket etmeye devam eden endekste 
1.550’nin ardından 1.565 ve 1.581 son zirve olan direnç seviyeleri bugün olmasa da haftanın ilerleyen 
günlerinde takip edilecek diğer seviyeler olacak. 

Bir süredir yatay seyreden momentumun seans başlangıcıyla birlikte sert yükselmesi beklenmekte, MACD 
göstergesinin ise güçlü al sinyaline geçmesi olası. 
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BIST30: 

 

BIST30 vadelilerinin seans öncesinde 1.650’ye kadar yükseldiği görülürken üçgen formasyonunun üst 
çizgisi olan 1.661 seviyesinin üstüne bu hafta çıkılabilir. Cuma günü 1.628 seviyesinden kapanış yapan 
endekste 1.620’nin altına inilmesi durumunda düşüş trendi izlenebilirdi. 20 günlük hareketli ortalamanın 
geçtiği 1.629’dan çok uzaklaşmayan endekste bugün yükseliş güçlü olacak. 

Günlük grafikte MACD ve RSI zayıf bir görünüme sahip olmasına rağmen sabah seans başlangıcıyla birlikte 
teknik görünümde güçlü pozitif kırılmalar yaşanacaktır. 
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