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BIST-100 Dikkat Çeken Hisseler 8 Haziran 2017 

Aşağıda yapılan analizlerde hisseler BIST-100 endeksinden seçilmiştir. Analizde teknik analiz karar 
kriterleri dikkate alınmıştır. Verilen stop seviyeleri teknik olup, yatırımcılar risk iştahına göre farklı 
stop seviyeleri belirleyebilir. Kısa vade için bir haftalık süre dikkate alınırken orta vade için 3 aylık 
süre göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda 
ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla kısa ve orta vadeli getirilerinin daha yüksek 
olacağı öngörülmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları 
oranınca etkilemesi beklenebilir. 
 

Ali Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com  

mailto:atanacioglu@gedik.com
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Hisse son dönemde oluşturduğu  konsolide  
Bölgesinin direncinde hareket etmektedir . 
 
Son 5 günlük kapanış yönü ve işlem hacmi  
Beraber değerlendirildiğinde konsolide bölgesi 
içerisinde artış gösteren işlem hacmi ve yukarı 
yönlü hareket, 17,18 direnç bölgesinden gelen 
düşüşte bırakılan boşluğu kapatmaya yönelik 
bir fiyat hareketi beklentisini oluşturmaktadır. 
 
Dirençler: 16,48 - 16,59 – 17,05 ve 17,18 
bölgesi 
Destekler: 16,05 - 15,84 -15,60 
 
Kısa vadeli alımlarda 16,05 
Orta vadeli alımlarda 15,84 seviyeleri teknik 
olarak stop loss olarak seçilebilir. 
   
 
 

KCHOL 
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Hisse  56,55 destek bölgesi üzerinde tutunma 
çabasındadır. Yukarı yönlü bir hareketin 
başlayabilmesi için kısa vadeli alçalan trend 
olarak çalışan ve son durum itibari ile 58,90 
seviyesinden geçen trend çizgisinin yukarı 
kırılması gerekmekte.  
 
Hisse destek seviyesi üzerinde tutunurken 
yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış 
göstermesi ve son dönemde oluşan konsolide 
bölgesi içerisinde fiyatın yukarı yönde  
evirilmesi  alçalan trendin önemini 
artırmaktadır. 
 
Dirençler: 58,90 – 59,70 – 62,20  
Destekler: 56,55 – 54,50 – 51,70 
 
56,55 seviyesi altında gerçekleşen kapanışta 
kısa vadeli pozitif teknik görünüm bozulacağı 
için bu seviye altında gerçekleşen kapanışta 
stop yapılması teknik olarak uygundur. 

LOGO 
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Hissede kısa vadeli yükselen trendin devam 
ettiği görülmekte. Son dönemde oluşan 
düzeltme hareketinde yükselen trendin destek 
olarak çalışması önemli. 
Hissede 132,40 kısa vadede direnç konumunda 
olduğu için bu seviyenin yukarı geçilmesi 
139,40 direncini ön plana çıkartabilir. 
Son dönemde oluşan işlem hacmi ve fiyat yönü 
değerlendirildiğinde oluşan konsolide 
bölgesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 
 
Dirençler: 132,40 – 139,40 –147,32 
Destekler: 128,00 – 126,30 – 123,42 
 
126,30 seviyesi son dönemde kuvvetli destek 
konumunda olup, bu seviyenin tekrar aşağıya 
kırılması aşağı yönlü harekette ivmelenmeye 
neden olarak pozitif teknik görünümü bozabilir. 
Bu yüzden bu seviye altında gerçekleşen 
kapanış stop olarak değerlendirilebilir.   

OTKAR 



Hisse haftalık grafikte 16,35 seviyesinde 
konsolide bölgesini yukarı kırarak 19,47 
seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir.  
Kısa vadeli yükselen trendin devam ettiği 
hissede yükseliş öncesinde artmaya başlayan 
işlem hacminin yukarı yönlü hareketleri 
desteklediği görülmekte.  
Hissede 21,10 kısa vadede direnç konumunda 
olduğu için bu seviyenin yukarı geçilmesi yukarı 
yönlü hareketin devamı açısından önemli. 
 
Dirençler: 21,10 – 23,350 – 27,95 
Destekler: 16,88 – 15,50 – 14,15 
 
Kısa vadede 18,30 seviyesi kuvvetli destek 
konumundadır. Bu seviye üzerinde kalındıkça 
yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini 
düşünüyoruz.  

PGSUS 



Hisse haftalık grafikte 14,98 seviyesinde 
konsolide bölgesini yukarı kırarak kısa vadede 
direnci olan 18,07 seviyesine kadar yükseliş 
göstermiştir. 
Kısa vadeli yükselen trendin devam ettiği 
hissede yukarı yönlü hareketlerde işlem 
hacminin artması ve aşağı yönlü hareketlerde 
işlem hacminin azalmasını yükselen trend 
açısından önemli buluyoruz. 18,07 direncinin 
artış gösteren işlem hacmi ile yukarı geçilmesi 
hissede 22,14 direnç bölgesini teknik olarak 
gündeme getirebilir.  
 
Dirençler: 18,07 – 20,01 – 22,14 
Destekler: 17,01 – 15,82 – 13,70 
 
Kısa vadede 17,01 seviyesi oluşan konsolide 
bölgesinin desteği konumundadır. Teknik 
indikatörlerde günlük grafikte görülen 
yorulmalar 17,01 desteğine kadar bir geri 
çekilmeye neden olabilir. Bu seviyeye kadar 
gerçekleşecek gevşemede tekrar destek olarak 
çalışması ve üzerinde kalıcılığın korunabilmesi 
durumunda yukarı yönlü pozisyonların 
korunabileceğini düşünüyoruz.  

TAVHL 
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Hisse günlük grafikte son dönemde 
oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat 
çekmektedir. 
Konsolide bölgesi içerisinde yukarı yönlü 
hareketlerin yükselen işlem hacmi ile 
gerçekleşmesi önemli. 
11,89 direnci konsolide bölgesinin üst sınırı 
olması dolayısıyla kısa vadede takip edilmesi 
gereken bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. 
Bu seviyenin yükselen işlem hacmi ile yukarı 
kırılması durumunda kısa vadede 12,48 direnci 
gündeme gelebilir.  
11,19 desteğinin aşağı kırılması durumunda ise 
aşağı yönlü harekette ivmelenme 
görülebileceği için teknik görünüm negatife 
dönebilir. 
 
Dirençler: 11,89 – 12,48 – 13,12 
Destekler: 11,19 – 10,83 – 10,10 
 
11,89 seviyesi yukarı kırılmadan hissede alım 
yapmanın riskli olduğunu belirtmekte fayda 
var.  

VESBE 



Hisse günlük grafikte 6,71 desteğinden gelen 
alımlarla 7,13 direncine kadar yükseliş 
kaydetmiştir. Son üç günde gerçekleşen geri 
çekilmede işlem hacminin zayıfladığı 
görülmekte. 
6,84 kısa vadeli desteği üzerinde kalıcılığın 
korunabilmesi durumunda 7,28 seviyesinden 
başlayan düşüşte bırakılan boşluk tekrar 
doldurulmaya gidilebilir.  
 
Dirençler: 7,13 – 7,28 – 7,66 
Destekler: 6,73 – 6,59 – 6,34 
 
Son dönemde kuvvetli destek konumunda olan 
6,59 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 
teknik görünüm zayıflayacağı için bu seviye 
orta vade için stop olarak belirlenebilir. Kısa 
vadede ise 6,73 seviyesi altında gerçekleşecek 
kapanışta stop yapılması teknik olarak uygun 
görünmektedir.  

VESTL 



Hisse günlük grafikte 4,37 direnç bölgesinden 
gelen satışlarla 4,02 seviyesine kadar düşüş 
göstermiştir. 4,02 seviyesi daha önce direnç 
olarak çalıştığı ve son dönemde destek 
konumunda olduğu için önemli psikolojik bir 
seviyedir.  
Son dönemde 4,02-4,23 fiyat aralığında oluşan 
konsolide bölgesi önemli. 
Hissede 4,02 seviyesi üzerinde kalıcılığın 
korunması ve işlem hacminin artış göstermesi 
durumunda 4,34-4,37 direnç bölgesi izlenebilir. 
  
Dirençler: 4,23 – 4,37 
Destekler: 4,02 – 3,77 
 
4,02 seviyesi altına sarkmalar aşağı yönlü fiyat 
hareketini tetikleyebilir. 

DEVA 
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi    arastirma@gedik.com 
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 
Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 
 
 

Araştırma Birimi 

Üzeyir Doğan   Araştırma Müdürü  uzeyirdogan@gedik.com 

 
Ceren Bakçay   Yatırım Danışmanı  cbakcay@gedik.com 
 
Ali Erkan Tanacıoğlu  Araştırma Uzmanı  atanacioglu@gedik.com 
 
Erol Gürcan   Araştırma Uzmanı  egurcan@gedik.com 
 
Murat Demirtaş  Araştırma Uzman Yardımcısı  ademirtas@gedik.com 
 
Onurcan Bal   Araştırma Uzman Yardımcısı  obal@gedik.com 

Elif Kaya   Platform Asistanı  ekaya@gedik.com 
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