15.12.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Negatif haber akışının ortadan kalkmasıyla endekste yükseliş momentumunda artış bekleniyor. BIST100
endeksi 1.400 sınırında ve bu seviyenin kırılmasıyla birlikte Ağustos ayında başlayan yükselen kanal
hareketi de kırılacaktır. Endeks 1.400’ün üzerinde kaldığı taktirde yeni hedef 1.468 olarak gözükmektedir.
RSI göstergesi 4 saatlik mum çubuklarına bakıldığında aşırı alım bölgesinin sınırındadır. MACD yükselişin
devamını öngörse de ani yukarı fiyat hareketleri olduğu taktirde kısa vadeli düzeltme baskısı da artabilir.
Aşağıda ilk destek 1.383 seviyesinde bulunmaktadır.

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:

Haftanın ilk seansında BIST30 1.540 seviyesinden günü tamamlamıştır. Endeks için yeni zirve 1.549 olurken,
1.550 seviyesinin üzerine çıkılması yükseliş trendini güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Günlük grafikte
üstel hareketli ortalamalar kısa ve orta vadede trendin devam ettiğini göstermiştir.
RSI indikatörünün aşırı alım bölgesi olan 70 seviyesine gelmesi, piyasada alım eğiliminde olunduğunu teyit
etmiştir. Pazartesi seansında günlük işlem hacmi 21,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

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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