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26.11.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

BIST100 endeksinde Kasım ayı boyunca devam eden yükselen kanal hareketi sürmekte. Sabah güne 
yükselişle başlaması beklenen endeksin yukarıda ilk dirençleri 1.329 seviyesi. Sabah açılışıyla birlikte bu 
seviyenin kırılması halinde 1.350 hedefine kalındığı yerden devam edilecektir. 

Hacim son günlerde bir miktar düşse de tarihsel olarak bakıldığında BIST100 ve BIST30 endekslerinde 
gerçekleşen hacim son ayların en yüksek miktarları olarak göze çarpıyor. Hacmin bu kadar yükseldiği Kasım 
ayı boyunca gerçekleşen ralli orta vadede endeksin yukarı yönünü de bir noktada teyit eden bir gelişme 
olarak karşımıza çıkmakta. 
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BİST30:  

 

Kısa vadede BIST100’ün Ağustos ayı yükselişinin 0.50 Fibo noktasına ulaşmasının ardından tekrar yukarı 
yöneldiğini izlemiştik. Kısa vadeli hareketli ortalamalarına bakıldığında BIST30’un hedefinin Fibo 0.618 
düzeltmesi olduğu grafikte görülebilir. Bugünkü yükseliş ile ilk hedef 1231,18 geldiği takdirde ise endeksin 
yeni hedefi 1256,4 olacaktır. 

Yükseliş hareketinin desteklenmesi için ise son haftalarda zirveden düşüşte azalmaya başlayan hacmin 
yukarı çıkmasını izliyor olacağız. Hacim BIST30 endeksi için Cuma günü son 3 ayın ortalaması olan 2,4 milyar 
TL’den 1 milyar TL seviyelerine inmişti. 
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