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02.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

 

BİST100:    

 

Salı gününde %0,61 oranında artış gösteren endeks günü 1085,19  seviyesinden kapatmıştı. Dün çizerek 
gösterdiğimiz üçgenin alt sınırı olan 1.078 puanı kırar kırmaz 1064’e kadar aşırı satılan endeks günü büyük 
bir sıçrayışla tamamlamıştı. Bu yükselişle RSI’da oluşan negatif uyumsuzluğun normale döndüğünü, 
indikatörün tekrar 30’un üstüne attığını gördük.  

Kısa vadeli hareketli ortalamalarda henüz yükseliş momentumu gözükmeyen BIST100, bugün açılıştan 
sonra 1078 üzerinde bir süre kaldığı takdirde momentumunun da toparladığına emin olmak daha rahat 
olacaktır. 
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BİST30:    

 

BİST30 endeksinde ise dün düşüş BIST100’e oranla daha yüksek oranda oldu. Bu düşüş Salı günü 
başlangıcında çizdiğimiz üçgende daha büyük oranda bir sapmaya, ancak gün sonu yükselişle beraber 
tekrar bandın içine geri dönüşe sahne oldu. 

Endeksin bu haftayı yükseliş bandında bitirmesi için BIST100 hisselerinden biraz daha iyi performans 
göstermesi beklenebilir. Açılışla birlikte yukarı yönde tutunan endeksler haftalık kapanış için gösterilen 
üçgen içinde kalınması için önem arz etmekte. 
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