23.09.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

BIST100 endeksi dün gelen yükselişle birlikte düşüş ivmesinden kurtulmuştur. Ağustos ayının başından
itibaren gelen düşüş kanalının dün aşağı yönlü kırılma olasılığı, endeksin teknik görünümünü oldukça kötü
bir yola sokmuş olacaktı. Dünkü yükselişle birlikte kanaldaki hareketine tekrar tutunan endekste ilk direnç
hemen yukarıdaki ünlü 1.100 puan direnci olarak gözümüze çarpmaktadır.
50 günlük hareketli ortalamasından biraz uzaklaşan endekste 200 günlük hareketli ortalama ise sabah
açılışıyla birlikte 1.099 puanda durmaktadır. 1.100 direncini daha da önemli kılan bu noktayı sabah açılışıyla
birlikte kıracak gibi gözüken endekste yukarıda güçlü direnç 1.110 seviyesi olacaktır.

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:

Endekste gün içinde 1.211 seviyesine kadar olan düşüşlerin normal karşılanabileceği gözükmektedir. Yukarı
yönlü hareketlerde ise direnç noktası 1.233 seviyesi olacaktır. Vadeliler, BIST30 endeksinin 1.233 direnç
noktasına yakın seviyelerden açılış yapabileceğini işaret etse de, teknik görünümü yukarı yönlü kıracak bir
haber akışı ufukta gözükmemekte.

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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