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BİST 100: 

 

 

Cuma günü endeks 1.109,88 seviyesinden, %1,50 azalış ile günü kapatmıştı. Önceki haftayı tam olarak 1.110 direnci 

üzerinde kapatan endekste RSI’da 40 seviyesine doğru bir yolculuk, 5 ve 12 günlük hareketli ortalamada ise yükseliş 

trendi başlangıcına yaklaşıldığını görüyoruz.  

Ağustos ayında sürekli olarak hem destek hem de direnç görevi gören 1.100 seviyesini haftanın ilk gününde de takip 

ediyor olacağız. Güne alıcılı başlaması beklenen endekste 1.100 direncinin kırılması halinde ise yukarıda 1138,90’a kadar 

bir yolculuk bizi bekleyebilir 
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BİST 30:  

 

 

Dün 1.259,08 puan ve %2.01 azalışla günü bitiren endekste kısa ve orta vade arasına baktığımızda yukarı yönde devam 

bekleniyor. Hareketli ortalamalar göstergesi de bu yükselişi destekliyor. Endeksin ilk direnci 1275 seviyesinde. BIST100 

endeksinde baktığımız 60 dakikalık barlar ile kısa vadeli yükselişle güne başlandığı takdirde yukarı yönde üçgenin 

birleşimi ve yukarı yönlü hızlı kırılım olabilmesi için BIST30 endeksinde 1317’yi takip ediyor olacağız 
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