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17.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

BIST100 endeksinde dün yapılan kapanışla birlikte kısa vadeli hareketli ortalamalar düşüş trendine 
girildiğini işaret etmişti. Bugün Fed sonrası sert düşüşle açılacak olan endekste sabah seansının 
başlangıcıyla birlikte güçlü destek ve direnç görevi gören 1.100 seviyesi kırılacak gibi gözükmektedir. Gün 
içinde bu seviyenin üzerine atılamadığı takdirde düşen kanal genişleyecektir ve diğer sağlam destek olan 
1.082 seviyesi çalışacaktır. Olumsuz haber akışının devamında 1.082 seviyesinin altının görülmesi 
durumunda aşağı yönde hareketin önünü almak zor olabilir. 
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BİST30:    

 

Kısa vadede oluşan yükseliş ve düzeltme hareketi sonrasında BIST30 endeksi, 0.50 Fibo düzeltmesine doğru 
tekrardan yola çıkmıştır. Önceki günlerde görülen TCELL öncülüğündeki ani ve sert satışta 1.228,6 seviyesi 
güçlü bir destek oluşturarak endeksin yukarı sekmesine yardımcı olmuştu. 

Fed sonrası bugün açılışında sert düşecek olan endekste 1.228,6 seviyesi yakından izlenebilir. O desteğin 
geçilmesi durumunda 1.222, devamında ise 1.214 destek seviyeleri sıradaki savunma hatları olacaktır. 

RSI göstergesinin, BIST30’a gelecek olan satışların devam etmesi halinde aşırı satım bölgesine yaklaştığını 
da göz önünde bulundurduğumuzda, Fed Eylül toplantısı devamında önümüzdeki günlerde yukarı ve aşağı 
yönlü hızlı ve volatil bir piyasa bekleyebiliriz. Ancak genel yön yurtdışı kaynaklı aşağı dönmüştür. 
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