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18.09.2020 TEKNİK BÜLTEN 

BİST100:    

 

BIST100 endeksi için kısa vadeli hareketli ortalamaların dün kapanış seviyesiyle birlikte yükseliş trend 
başlangıcı yaptığını izlemiştik. Sabah seansına hafif alıcılı başlaması beklenen endekste ilk direnç 1.113,78 
olarak izlenmektedir. Momentumun yatayda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sabahtan başlayacak 
yukarı yönlü bir hareketin devamında 1.113,78 seviyesinin üzerindeki hareket kalıcı olabilir.  

Aşağı yönlü olası çekilmelerde ise 1.1105 seviyesine kadar olan hareketler kanalın içinde normal hareketler 
sayılarak fazla olumsuz bir görünüm oluşturmayabilir. 
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BİST30:    

 

BIST30 endeksinin dün tepki verdiği seviyeler baktığımızda RSI göstergesinin çalıştığı görülmektedir. Dün 
kapanış seviyesi olan 1.240’lı seviyeler, endeksin uzun vadeli hareketli ortalamalarının yükseliş trendine 
girme sınırında bulunmaktadır. Haftanın kapanış seviyesinin 1.239’un üzerinde veya aşağısında olma 
durumu, önümüzdeki hafta endeksin yönünü belirlemesi açısından önemli olacaktır. 

Endeksin aşağıda günlük çalışacak destek noktası ise 1.235 seviyesidir. O seviyenin aşağısında kalıcı bir 
düşüş beklememekteyiz. 
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