20.10.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Endeks dünü 1.205,37 seviyesinden kapatmıştı. 22 Eylül’den başlayan yükseliş trendinde kanal içerisindeki
hareket devam ederken sabah başlangıçla birlikte aşağı yönlü baskılar olduğu taktirde 1.203, 1.200 ve
1.197 seviyeleri kısa vadede destek noktaları olacaktır.
Olası olumlu haber akışına paralel olarak yukarı yönlü momentumun Perşembe gününe kadar devam
etmesi muhtemel olan endekste 1.189’un aşağısına sarkma halinde trend bozulmaktadır. Hacimde görülen
gözle görülen artışın son dönemde yükselen endekse destek olması da oldukça önemlidir.

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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BİST30:

BİST30 Pazartesi seansını %1,08 yükselerek 1.329’dan kapatmıştı. Günlük grafikte mum grafikleri artış
yönünde bir trendin oluştuğunu doğrulamaktadır. Dip seviyelerden yükselerek tekrar yukarı bölgeleri test
eden endekste 5 günlük üstel hareketli ortalamanın 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması kısa
vadede yukarı yönlü trendin devam ettiğini göstermektedir, alım fırsatı olduğu görülmüştür. MACD
indikatöründe ise son bir aydır görülen alım sinyali halen devam etmektedir. Perşembe günü açıklanacak
PPK kararları sonrası bu hafta piyasalarda volatilitenin artması beklenmektedir.

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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