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28.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Yeni hafta pozitif haber kaynaklı güçlü alımlarla başlarken endekste ana hedef 1.469 seviyesi. Geçtiğimiz 
haftanın kapanışında yaşanan düzeltme teknik göstergelerin geri çekilmesine neden olsa da yükseliş 
hareketini bozmamaktadır. Gün içerisinde 1.435 ve 1.450 direnç noktaları olarak öne çıkmaktadır.  

MACD satış sinyali üretmemiş ve seans başlangıcında beklenen sert alımların momentumu arttırması 
beklenebilir. RSI ise geçtiğimiz Cuma seansının kapanışında yaptığı hafif düzeltme hareketiyle birlikte aşırı 
alım bölgesinden uzaklaşmıştır. 
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BİST30:  

 

BIST30 Cuma seansını 1.575 puan seviyesinde yatay kalarak tamamlamıştır. Günlük direnç seviyesi olarak 
1.590 puan seviyesi izlenebilir. Günlük periyotta bollinger bantları genişleyerek, endekste volatilitenin 
arttığını göstermiştir. Fiyat kapanış seviyeleri, bantın üst bölgesinde seyrederek yükseliş yönüne işaret 
etmiştir . Trend çizgileri de yükseliş trendinin devam ettiğini doğrulamıştır. 

MACD indikatörü ise endeks için alım sinyali vermiştir, ancak sinyal çizgilerinin birbirine yakın 
seyretmesinin, sinyalin düşüş yönüne dönmesine sebep olabileceği tespit edilmiştir. Cuma seansında 
günlük işlem hacmi düşük yoğunlukta seyrederek 14,85 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
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