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30.10.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:  

 

Güne sert düşüşle başlaması beklenen endekste ana hedef ve dirençler 1.104-1.100-1.096 seviyeleri 
olacak. Satışların gün içerisinde hızlanması halinde 0.618 Fibo düzeltme seviyesi olan 1.076 seviyesi 
gündeme gelecektir. Bu seviyenin seans içerisinde görülmesi BIST100 endeksinde %4,5 değerinde bir 
düşüşe denk geleceğinden bu seviyenin bu hafta görülmeyeceği kanaatindeyiz.  

Merkez Bankası’nın hamlesiyle başlayan seans gününün devamında satışlar derinleştiği takdirde yeni 
düzenlemeler veya olumlu haber akışı izlenebilir. 
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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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