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04.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

Perşembe günü kapanışta %0,70 değer kaybeden BIST100’de güne hafif satıcılı bir başlangıç bekleniyor. 
Kısa vadede aşırı satım bölgelerinde dolanan endekste yurtdışı haber akışından gelen baskı ile 1.076 kırıldığı 
takdirde gün içerisinde olumlu haber akışını bekleyeceğiz.  

Endeks 1078’in üzerinde işlem görmeye başladığı anda alımların hızlanması ve üçgen içinde hareketin 
devamı beklenebilir. Ancak satış baskısı devam ederse, endeks çizdiğimiz düşen trend kanalında hareketine 
devam etmiş olur. 

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


 

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 

kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 

yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

90 (212) 238 88 88 Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli www.investaz.com.tr     

 

 

 

BİST30:    

 

BIST30 için kısa vadede, Ağustos ayındaki dip ve zirve hareketindeki düzeltme seviyelerine bakarsak 
mevcut seviyelerin %50 düzeltmesinin tam üzerinde olduğu görülecektir. Hedefteki ilk destek ve direnç 
seviyeleri 1.190 ve 1.230 olarak durmakta. Endekste oluşan hacim, düşüş trendinin sonlarına yaklaştığımızı 
desteklemekte.  

Haftanın son işlem gününde oluşacak fiyat hareketi ve özellikle kapanış seviyesi, kırılma noktasına yaklaşan 
endekste yönün belirlenmesinde etkili olacak. BIST30 için takip edilmesi gereken en önemli fiyat seviyesi 
1.210,5 puanın üstü ve altı denilebilir. 
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