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29.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

Bist100 endeksi için Eylül ayı sonu teknik görünüm açısından kritik bir eşikten geçmektedir. Yukarı 
momentumun dün gelen ters rüzgar sonucunda dinmesinin ardından endeksin yükselen kanal trendinden 
saptığını izledik.  

Temmuz sonu düşüş noktasının zirvesi, ve Ağustos başı yükseliş trendinin ise dibinden gelen üçgen 
formasyonun aşağı yönlü kırılmaması adına bugün ve yarının kapanışı oldukça önemli gözükmektedir. Eylül 
ayı kapanışı için kritik nokta 1.132 seviyesidir. Bu seviyenin altında veya üstünde kapanışlar, grafikte çizilen 
trendlerin gidişatını belirleyecektir. 
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BİST30:    

 

Bist30 Endeksi, dün açılışta pozitif başlarken, gün içinde Global piyasalardan ayrışarak eksiye geçmiştir. 
Endekste kısa vadede yukarı yönlü trend oluşumu görülmektedir. 1277 tepe noktasından dönen endeks 
için Eylül ayının başından beri yükseliş yönlü bir bant hareketi gözlemleniyor.  

Eylül ayında kanal hareketine giren Bist30’da gün içerisinde alt bant olarak 1217 olarak tahmin edilirken, 
üst bandı 1282 seviyesi olarak gözlemliyoruz. 
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