
 

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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18.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

BIST100 endeksinde 1.550 seviyesinin altında kritik destek 1.536 takip edilmektedir. Dün 1.536’nın aşağı 
yönlü kısa süreli kırılması düşüş hareketini güçlendirecekken kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla endeks 
1.540 seviyesinde kapanış yapmıştı. 

Rallisi hız kesen endeksin hareket bandı bir süre 1.574 ve 1.532 arasında olabilir. Hareketli ortalamalarının 
altında olan endeks bugün ilk fırsatta 1.547 ve 1.550’yi geçmeyi deneyecektir. RSI indikatörünün aşırı satım 
bölgelerinde olması sabah saatlerinde yukarı yönlü hareketi destekleyecektir. 
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BIST30: 

 

Endeks Çarşamba seansında %0,68 düşüşle 1.611 seviyesinden günü tamamlamıştır. Fibonacci düzeltme 
seviyeleri 1.568 bölgesinin üzerinde kalındığında yükselişin devam edeceğini göstermiştir. Mum grafikleri 
endekste düzeltme olduğunu gösterirken, fiyat kapanışlarının Fibonacci düzeltme seviyelerinin altına 
sarkıp sarkmayacağı takip edilecektir. 

RSI indikatörüne bakıldığında BIST30 için satım bölgesine doğru bir yönelim olduğu görülmüştür. Dünkü 
seansta günlük işlem hacminde yoğunluk olduğu görülmüştür. Çarşamba seansında günlük işlem hacminin 
artışla 20,79 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. 
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