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23.11.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Ekim sonunda başlayan yükseliş hareketinde bir bozulma görülmemektedir. Güne yükselişle başlaması 
beklenen endekste yukarı yönde ilk direnç 1.332 seviyesindedir. Yükseliş momentumunda yüksek oranlı 
bir artış için kırılması gereken direnç seviyesi 1.343 seviyesinde durmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 
destek noktaları ise günlük 1.324 ve 1.31 seviyeleri olarak takip edilmektedir. 

MACD çok güçlü bir şekilde olmasa da yükseliş trendinin devamını, RSI ise aşırı alım bölgelerine bir nebze 
yakın olsa da henüz güçlü bir şekilde sat sinyali üretmemiştir. 
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BİST30:  

 

BİST30 endeksi geçen haftayı 1.479 seviyesinden kapatmıştır. Günlük grafiğe bakıldığında Fibonacci 
düzeltme seviyeleri, endeksin yeni zirvelere taşınmakta olduğunu göstermektedir. Tekrar 1.509 seviyesinin 
test edilmesinin, yakın vadede takip edilmesi uygun görülmüştür. Kısa vadede basit hareketli ortalamalar 
yükseliş trendinin devam ettiğini göstermiştir. 

Günlük işlem hacminde ise Cuma seansında düşüşe rastlanmıştır. Haftanın son gününde günlük işlem 
hacmi 24,42 milyar TL olarak görülmüştür. 

 

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

