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21.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Teknik göstergelerinin birçoğunun sınırda olduğu BIST100 endeksinde tüm indikatörler terse dönmek 
üzere. Açılışta sert düşmesi beklenen endeks sırasıyla 1.400 ve 1.397 destek seviyelerini direkt kırarak 
yükseliş trendinde ana hat olan 1.389’a kadar gerilemeye hazırlanıyor. 1.389’un gün içerisinde savunulması 
durumunda endeksin düşüş momentumu başlamayacak olsa da günün ve haftanın kalanında düşüşün 
devam etmesi durumunda 1.390’ın altı yükseliş kanalının bitimine işaret etmektedir. 

MACD seans başında satış sinyali yaratacaktır. Ek olarak momentum da yatay sınırdayken düşüş devamlılığı 
halinde aşağı yönlü baskıyı arttıracaktır. 
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BİST30:  

 

Endeks, geçen haftayı 1.560 seviyesinden tamamlamıştır. 1.565 direnç seviyesinin geçilemediği 
görülmüştür. Yakın vadede direnç bölgesinin kırılamaması satış görülmesine neden olabilecektir. Günlük 
grafikte ise kapanış fiyatı Bollinger bantlarının üst band seviyesine yakın seyrederek yükselişte olduğunu 
göstermiştir. RSI indikatörü ise aşırı alım bölgesinin devam ettiğinin sinyalini vermiştir. 

Cuma seansında günlük işlem hacmi 17,40 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Günlük işlem hacmi bar 
grafiğine baktığımızda toplam günlük hacmin düşüş eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 
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