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27.01.2021 TEKNİK BÜLTEN 

BIST100:  

 

Güne yatay başlaması beklenen BIST100’de ilk direnç 1.546’da, güçlü destek ise 1.524’te bulunuyor. Son 
günlerde momentumu düşen endeks dün 1.536 seviyesinden kapanış yapmıştı. Bugün kısa vadeli hareketli 
ortalamaların yukarıda 1.540 ve 1.546’da direnç görevi göreceğini ve bu seviyelerin yükselişle birlikte 
yukarı çıkacağını bekleyebiliriz. Olası düşüşlerde ise endeks 1.524’e kadar hızlı bir satış yaşayabilir. 

Saatlik grafikte RSI aşırı satış bölgelerinde bulunmamaktadır ancak gün içerisinde olası yükselişleri 
destekleyecek kadar düşük seviyelerdir. Dün alım sinyali üreten ve yeni güne bu şekilde başlayan MACD, 
satışların güçlenmesi durumunda satış sinyali üretebilir. 
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BIST30:  

 

Endeks Salı seansını yatay hareket ederek 1.636 puandan tamamlamıştır. Açılışta tepki alımları gelirse 
endeks 1.650 direnç seviyesine taşınabilir, 1.615 seviyesi ise alt bant için takip edilecektir. Kısa vadeli üstel 
hareketli ortalamalarda, 5 günlük ortalama 20 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırmaya oldukça yaklaşmıştır, 
kısa vadede endekste toparlanma olmaması halinde hareketli ortalamaların satışa işaret edeceği 
görülmüştür. 

RSI indikatörü ise alım bölgelerinden gerileyerek nötr bölgesine yönelmiştir. Salı seansında günlük işlem 
hacmi ise 18,86 milyar TL’dir. 
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