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23.10.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:   

 

Dün 1.197,6 seviyesinden kapanan endekste 22 Eylül’de başlayan yükseliş trendi henüz kırılmış durumda 
değil. Güne hafif yükselişle başlaması beklenen endekste kısa vadeli hareketli ortalamalar olan 1.201,50 ve 
1.205,92 seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde ilk ulaşılacak noktalardır. Dünkü kapanış itibarıyla yukarı 
yönlü kanalın tam sınırında bulunan endekste 1.196,83’ün altına olası hareketlerin kalıcı olması 
durumunda ise kanalın aşağı kırılımını izleriz. Saatlik RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine yakın 
seviyelerde bulunması da yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlardan bir diğeri. 

 

 

http://www.investaz.com.tr/


 

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. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr   

 

 

BİST30:  

 

BİST30’da Çarşamba seansında TCMB faiz kararları sonrası volatilitenin yükseldiği görülmüştür. Gün içinde 
işlem hacmi 17,85 milyar TL ile Ekim ayının en yüksek işlem hacmi gerçekleşmiştir. Saatlik grafikte trend 
çizgileri trendin halen yukarı yönlü olduğunu doğrulamaktadır. Fakat MACD indikatörüne bakıldığında kısa 
vadeli trendin yönünün değiştiği sinyali verilmektedir. Hacimdeki bu yükseliş önümüzdeki günlerde de 
BİST30’da hareketliliğin yüksek olacağını belirtmektedir. 
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