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10.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

Çarşamba günü kapanışta %0,93 değer kazanan BIST100’te yön yukarı gözüküyor. Ağustos ayı başındaki 
düşüş sonrası hem üçgen formasyonun hem de azalan trendin dün kırıldığını izledik. Yurtdışı ve yurtiçi 
haber akışının da destekleriyle başlayan yukarı yön, kısa vadeli teknik taraftan da destek görüyor.  

Psikolojik sınır 1.100’ün açılışla birlikte geçilmesi sonrasında biraz dinlenmesi muhtemel olan endeksin bu 
seviye üzerinde yapacağı günlük kapanışlar, sonbaharda yönün yukarı olabilmesi için önem teşkil edecek. 

Alıcıların kısa vadede aşırı alım bölgesine yaklaşması aşağı yönlü tehdit oluştursa da momentum endeks 
için yukarıyı işaret ediyor 
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BİST30:    

 

 

BIST30 endeksinde alıcılar dün hacmi oldukça yükseltti. Hacimle birlikte yükselen fiyatlar BIST30 
endeksinde dün 0,618 Fibo seviyesinden tepki alımlarıyla karşılaşmış oldu. Haber akışında bir aksilik 
olmadıkça teknik olarak ana hedef 1,276,82 ve uzun vadeli hareketli ortalama olan en büyük destek ise 
1,217,95 olarak gözükmekte. 
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