17.02.2021 TEKNİK BÜLTEN
BIST100:

BIST-100 endeksinde dünkü sert kapanış sonrası hafif alıcılı bir açılış beklenmektedir. 1.575 seviyesinden
dönen endekste dün 1.525’e kadar yaşanan sert satış ardından 1.542’den kapanış takip edilmişti. Bugün
alt 1.548’in üstünde kaldığı takdirde yükselişine devam edebilecek olan endekste 1.542 altına sarkmaların
kalıcılı olması trendde bozulmaya sebep olacaktır.
MACD’nin kısa vadede alım sinyali üretmesi için sabahki yükselişle başlayan açılış yeterli olabilir. Hacimde
dün yaşanan hafif yükseliş, yönün tekrar yukarıya dönmesi durumunda yakından takip edilecek.

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:

Dünkü seansta endeks düşüşle 1.622 seviyesinden kapanışını yapmıştır. Gün içinde endeksin 1.605
direncinin altına sarkması halinde endeksin düşüşe devam edebileceği beklenmektedir. Günlük grafikte
Bollinger bantları aşağı eğilim gösterirken, bantlarda daralma görülmüştür. Trend çizgileri ise orta vadedeki
trendin devamını doğrulamıştır.
MACD indikatörü ise BIST30 için satım bölgesinde olduğunu göstermiştir. Endeksin yükseliş hareketinin
devamı için 1.600 seviyesinin kritik olduğu görülmüştür.

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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