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29.12.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Bir süredir beklenen 1.450 seviyesinin de geçilmesiyle birlikte endeks bir üst banda geçecektir. Haftanın ilk 
gününü 1.439 seviyesinden kapatan BIST100 endeksinin güne pozitif bir açılış yapması beklenirken yükseliş 
hareketini hızlandıracak olan 1.451’in görülmesi rallinin yeni yıla aynı hızla devredilmesi için mühim bir eşik 
olarak karşımıza çıkmakta. 

Dün kapanışta satım yönüne dönen MACD indikatöründe de sabah yukarı yönlü açılış tekrardan alım sinyali 
üretecektir. 
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BİST30:  

 

BIST30 Cuma seansını 1.585 puan seviyesinde artışla tamamlamıştır. Günlük destek, direnç seviyeleri 
olarak 1.581-1.592 puan aralığı izlenecektir. Günlük periyotta üstel hareketli ortalamalarda kısa vadede 
yukarı yönlü kırılmanın devam ettiği gözlemlenmiştir. Pazartesi seansında kapanış fiyatı, 5 günlük ve 20 
günlük üstel hareketli ortalamaların üstünde seyir etmiştir.  

RSI indikatörü ise endeksin aşırı alım bölgesine giriş yaptığını, alımların devam edeceğini göstermiştir. 
Cuma seansında günlük işlem hacmi düşüşünü devam ettirerek 14,49 milyar TL olmuştur. 

 

http://www.investaz.com.tr/

