18.01.2021 TEKNİK BÜLTEN
BIST100:

Güne yatay başlaması beklenilen endekste ilk direnç 1.528 seviyesinde bulunmaktadır. Seans açılışıyla
birlikte bu seviyenin aşılması durumunda 2. Direnç seviyesi ise 1.535’de karşımıza çıkacak. Cuma günü
düşüş kaydeden borsada olası düşüşler yaşanması durumunda satışların sertleştiği bir senaryoda 1.506
seviyesine kadar inilebilir. 1.506’nın kırılması halinde ise 2. güçlü psikolojik destek seviyesi 1.500 olarak
izlenecektir.
Teknik göstergelerde günlük mum çubuklarında aşırı alım sinyallerine alışılmıştı. Saatlik grafikte
bakıldığında güne pozitif bir başlangıcın devamında alımların hızlanmasını bekleyebiliriz.

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 Cuma seansında %1,62 düşüşle 1.653 seviyesine gerilemiştir. Endeks için 1.700 seviyesindeki direnç
kuvvetlenirken, 1.645 seviyesi günlük destek seviyesi olarak takip edilecektir. Günlük grafiğe baktığımızda
Bollinger Bantları halen yükseliş trendini gösterirken, MACD indikatörü endeks için satış sinyali vermeye
başlamıştır.
Cuma seansında günlük toplam işlem hacmi 21,21 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Günlük hacimde kısa
vadede durağanlaşma eğilimi 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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