24.12.2020 TEKNİK BÜLTEN
BİST100:

Rekor tazeleyen BIST100 endeksi bugün yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor. Açılışta yatay, hafif pozitif
bir seans beklenirken öğle saatlerindeki PPK toplantısı tüm teknik görüntüyü etkleyebilir. Haftanın başında
gelen satıştan sonra toparlanan indikatörler yükseliş trendinin devam ettiğini göstermektedir. MACD
haftanın kalanında yukarı yönü teyit ederken aşağı yönlü hareketlerde ilk destek noktası 1.413,8 endeks
değerine oldukça yakın. Aşağı yönlü fiyat hareketinin devamında ise ikinci destek 1.405 noktasındadır.
Endeksin yukarı yönlü hedefi ise ilk etapta 1.425 ana hedef ise 1450’dir.

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:

Endeks Çarşamba seansını %0,82 yükselişle 1.566 puan seviyesinden tamamlamıştır. Günlük direnç seviyesi
olarak 1.570 seviyesi izlenecektir. Günlük grafikte, kısa ve orta vadede üstel hareketli ortalamalar yükseliş
trendinin devam ettiğini göstermiştir. RSI indikatörü, endeksin aşırı alım bölgesine gelmeye yaklaştığını
göstermiştir.
Endeksin günlük işlem hacminde son bir haftada düzenli bir düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Dünkü seansta
günlük işlem hacminin 15,02 milyar TL olarak gerçekleştiği görülürken, Salı seansında bu değer 18,10 milyar
TL olarak görülmüştür.

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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