
 

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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21.01.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

1.569’dan kapanış yapan BIST100 endeksinde ana hedef 1.600 olarak duruyor. Faiz kararını bekleyecek 
olan endekste 1.582 seviyesi ilk direnç seviyesi olarak, olası düşüş hareketlerinde ise 1.563 ve 1.557 
seviyeleri sırayla 1. ve 2. destek noktalarını oluşturmaktadır. 

MACD göstergesi seans açılışında artış öngören vadeli işlemler göz önünde bulundurulduğunda alım sinyali 
üretecektir. Gün içindeki olumlu havanın 14:00’da açıklanacak olan faiz kararı sonrası güçlenmesi ve teknik 
görünüme daha da kuvvetli destek vermesi beklenebilir. 
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BIST30:  

 

Endeks Çarşamba seansını 1.691 seviyesinden tamamlayıp, %0,06 artış ile yatay hareket etmiştir. Kısa 
vadede endeksin 1.700 direnç seviyesini kıramadığı görülmüştür. Basit hareketli ortalamalar kısa vadede 
yükselişin devam edeceğini görüntülerken, trend çizgileri de yükseliş bandında hareketin devam ettiğini 
göstermiştir. 

RSI indikatörü alım bölgesine geri dönüş olduğunu işaret etmiştir. Çarşamba seansında günlük işlem hacmi 
17,61 milyar TL olurken, hafta ortalamasına göre hafif düşüş görülmüştür. 
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