
 

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 
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23.02.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST-100:  

 

Haftanın ilk işlem gününü 1.550 seviyesinden kapatan endeksin 1.573 hedefi devam etmektedir. Daralan 
bant formasyonunda 1.550-1.573 arasında bir hareket alanında sıkışan endekste dün yaşanan satışa 
rağmen 1.550 aşağı yönlü kırılmadı. Bugün başlangıçta beklenen alıcılı görünümün ardından teknik 
görünüm yükselişi daha da destekleyecek hale gelebilir. 

Hacimde düşüş ve RSI’da zayıflama, kısa vadede sert yükseliş görülme ihtimalini azaltmaktadır. Daralan 
bantta uzun süredir devam eden endeksin yön bulma anının yaklaştığını izliyoruz. 
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BIST-30: 

 

BIST30 dünkü seansı %1,06 düşüşle 1.605 seviyesinden tamamlamıştır. Endeks için günlük destek-direnç 
noktaları 1.600-1.665 seviyeleri olarak izlenecektir. Günlük grafikte kısa vadeli hareketli ortalamalar 
endeks için kısa vadede düşüş olacağını işaret etmiştir. Trend çizgileri de 1.600 seviyesinden olabilecek 
aşağı sarkmalarda yükseliş trendinin bozulabileceğini göstermiştir. 

MACD indikatörü satış sinyali vermeye devam ederken, BIST30’da Pazartesi seansında günlük işlem 
hacminde hafif düşüş olduğu görülmüştür. Dünkü seansta BIST30’un günlük işlem hacmi 19,70 milyar TL 
olmuştur. 
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