
 

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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22.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST-100:  

 

Cuma günü 1.560 kapanış yapan BIST-100 endeksinde gün içi 1.574 seviyesi hedefte olacaktır. 1.550 eşik 
seviyesinde uzun süre zorlanana endekste 1.574 sonra ana hedef 1.600 olacaktır. Gün içi olası geri 
çekilmelerde 1.554 güçlü destek seviyesi olacak, bu desteğin kırılması durumunda 1.547 seviyesi yine güçlü 
destek ve daralan formasyonun sınırı olarak durmaktadır. 

Hacimde son haftalardaki kademeli düşüş tekrardan yükselişe dönmeye başlamıştır. MACD güçlü olmasa 
da kısa vadede alış sinyaline geçmiştir. 
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BIST-30: 

 

BIST30 geçen haftayı 1.622 seviyesinden tamamlamıştır. Gün içerisinde direnç noktası 1.630, destek 
noktası ise 1.600 olarak takip edilecektir. Günlük periyottaki grafikte Bollinger bantları endeksteki 
volatilitede daralmaya işaret edip, endeksin yön arayışında olduğunu göstermiştir. RSI indikatörü ise alım 
ve satım sinyali bölgelerinin ortasında kalarak yine endeksin yön arayışında olduğunu doğrulamıştır. 

Elliott Dalgalarında ise endeks için yeni dalga hareketlerinin oluşup oluşmayacağı izlenecektir. Cuma 
seansında günlük işlem hacmi ise 20,88 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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