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19.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST-100:  

 

Dün 1.546 seviyesinden kapanış yapan BIST-100 endeksinde daralan bantta hareket devam ediyor. Bugün 
için alt bandın 1.538’e taşındığı takip edilirken kısa vadeli hareketli ortalamalar ile spot fiyatın baş başa 
geldiği görülmektedir. Pazartesinden sonra momentum kaybeden endekste hacimler de düşmekte, yukarı 
yönlü fiyat hareketlerini sınırlamaktadır. 

RSI hafta başında görülen düşüş sonrası nispeten toparlamış, MACD kısa vadede alım sinyalini yeni 
üretmiştir. Teknik indikatörler güçlü bir yükseliş hareketini henüz desteklememektedir. 
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BIST-30: 

 

BIST30 dünkü seansı hafif eksiyle 1.605 seviyesinden kapatmıştır. Günlük periyottaki grafikte 5 günlük üstel 
hareketli ortalamalar 20 günlük üstel hareketli ortalamaların altında seyrederek endekste düşüş 
görüleceğini göstermiştir. Trend çizgilerine baktığımızda bandın aşağısına sarkma gerçekleşirse, yükseliş 
trendinin yönünün değişebileceği tespit edilmiştir. 

MACD indikatörü BIST30 için satım bölgesi sinyali vermeye devam etmiştir. Dünkü seanstaki günlük işlem 
hacmi ise 23,13 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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