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16.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Endeks 1.400 sınırını bugün geçti ve yeni bir rekor kırmış oldu. Seans başlangıcında 1.404,25 seviyesini 
gören BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketin momentumu hız kesmeden devam ediyor. 1.408 seviyesi 
bugün için ilk direnç olacakken aşağı yönde 1.400 seviyesi artık güçlü destek seviyesi olacaktır. 1.400’ün 
altında ilk direnç ise 1.394’tedir. 

Teknik göstergelerin büyük kısmı aşırı alım bölgelerinde işlem görüldüğünü gösterse de yukarı yönlü 
hareketin devamı bekleniyor. Kısa süreli düzeltmeler olduğu müddetçe yön yılın sonu için yukarı olmaya 
devam etmektedir. 
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BİST30:  

 

Salı seansında BIST30 1.546 seviyesinden günü tamamlamıştır. Endeks için yeni zirve 1.556 olurken, 1.550 
seviyesinin üzerine çıkılması yükseliş trendini güçlendirmiştir. Günlük grafikte kapanış fiyatı, Bollinger 
Bantlarının üzerine çıkarak trendin devam ettiğini göstermiştir. 

MACD indikatörünün ise alım sinyali vermeye başladığı görülmüştür. Salı seansında günlük işlem hacmi 
19,93 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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