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07.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

Cuma günü kapanışta %0,93 değer kazanan BIST100 için vadeli işlemler piyasası güne hafif alıcılı bir 
başlangıç öngörüyor. Ağustos ayının başlarında başlayan yükseliş trendi kanal içinde hareket etmesine 
devam etmesine karşın kanalın sonuna yaklaşmış durumda. Bollinger bandının da son birkaç gündür 
sıkışmaya başladığını da göz önünde bulundurursak bu hafta içerisinde haber akışına da bağlı olarak yukarı 
ve aşağı sert bir kırılma gerçekleştirmesini bekleyebiliriz. 

Yeni haftaya başlarken BIST100 için hareket alanının 1077 ile 1094 arasında olması muhtemel. 
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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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