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BIST-100 Dikkat Çeken Hisseler 12 Haziran 2017 

Aşağıda yapılan analizlerde hisseler BIST-100 endeksinden seçilmiştir. Analizde teknik analiz karar 
kriterleri dikkate alınmıştır. Özellikle saatlik grafikte belirlenen teknik göstergelere göre pozitif 
uyuşmazlıklar gösteren  hisseler 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  
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Saatlik grafikte RSI(14) ve MACD 
indikatörlerinde görülen pozitif uyuşmazlıklar 
dikkat çekici. Son dönemde oluşan ikinci fiyat 
dibi bir önceki fiyat dibinden aşağıda  
gerçekleşirken RSI göstergesinde diplerin yatay 
gerçekleşmiş olması, MACD göstergesinde 
oluşan ikinci dibin önceki dipten yukarıda 
olması ile pozitif uyuşmazlıklar oluşmuştur.  
 
RSI göstergesinin nötr seviyesi etrafında 
dalgalandığı ve MACD’nin sıfır seviyesi altında 
al konumunda yukarı yönlü hareket ettiği 
görülmekte. 
 
Teknik olarak kısa vadede 5,76 direncinin 
önemli olduğu görülüyor. 5,76 seviyesinin 
yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması 
durumunda daha önce direnç olarak çalışan 
5,98 direnç seviyesi takip edilebilir. 
 
Dirençler: 5,70 – 5,86 – 5,98 
Destekler: 5,61 – 5,38 – 5,21  
 
5,61 seviyesi kısa vadede kuvvetli destek 
konumunda olduğu için bu seviye altında 
gerçekleşen kapanışta stop yapılması teknik 
olarak uygundur. 
 

ALARK 
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Hissede kısa vadede RSI ve MACD 
göstergesinde görülen pozitif uyuşmazlıklar 
sonrası 4,19 seviyesinin direnç olarak çalıştığı 
görülmekte.  
 
4,19 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunabilmesi 
durumunda kısa vadede 4,45 seviyesinin direnç 
olarak izlenebileceğini düşünüyoruz.  
 
 
Dirençler: 4,10 – 4,45 
Destekler: 4,00 – 3,80 
 
Fiyatın düşüşe geçerek 4,00 seviyesini aşağı 
kırması durumunda aşağı yönlü hareketlerde 
ivmelenme görülebilir. 4,00 seviyesi altında  
kısa vadeli teknik görünümün bozulması 
dolayısıyla stop yapılması teknik olarak 
uygundur.  

CEMTS 



Hissede destek seviyeleri yatay bir seyir 
izlerken RSI ve MACD’de oluşan diplerin yukarı 
yönde hareket ederek pozitif uyuşmazlıklara 
neden olduğu görülüyor.  
 
4.02 destek bölgesinden başlayan kısa vadeli 
yukarı yönlü hareketin alçalan trende kadar 
devam ettiğini görüyoruz. 4,15-4,20 fiyat aralığı 
kısa vadede yukarı yön için önemli. 4,20 
seviyesi üzerinde direnç olarak 4,37 seviyesi 
izlenebilir. Olası düşüşlerde 4,02 seviyesinin 
aşağı kırılması ise 3,84 destek bölgesini 
gündeme getirebilir.  
 
Dirençler: 4,20 – 4,37 
Destekler: 4,02 – 3,84 
 
Kısa vadede 4,02 seviyesi kuvvetli destek 
konumunda olup bu seviye altında teknik 
olarak stop loss çalıştırılabilir.  

DEVA 
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Hisse 264,90 seviyesinden başlayan alçalan 
trendini 243,10 seviyesinde yukarı kırmıştır.  
RSI ve MACD’de görülen pozitif uyuşmazlıklar 
sonrasında 238,80 desteğinden başlayan yukarı 
yönlü hareket için 245-246 bölgesinin önemli 
olduğunu düşünüyoruz.  
 
245 direnci üzerinde kalıcılığın korunması 
durumunda 255-257,30 bölgesi direnç olarak 
takip edilebilir. 
 
Olası düşüşlerde 241,20  238,80 seviyelerinin 
destek olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. 
238,80 altında gerçekleşen kapanışta stop 
yapılması olası zararların büyümesini önlemek 
adına sağlıklı olacaktır.  
  
Dirençler: 246,00  – 257,30  
Destekler: 238,80 – 233,47 

EGEEN 



Hissede destek seviyeleri yatay bir seyir 
izlerken RSI ve MACD diplerinin fiyat diplerine 
uyum sağlayamayarak yukarıda gerçekleştiği ve 
pozitif uyuşmazlıklara neden olduğu 
görülmektedir. 
 
Kısa vadede 265,50 direnç konumunda olup bu 
seviye üzerinde kalıcılığın korunabilmesi 274,50 
direncini gündeme getirebilir. 
 
  
Dirençler: 265,50 – 274,50  
Destekler: 263– 258,70 
 
263 desteği altına sarkmalarda, düşüşün artış 
göstermesi teknik görünümü negatife 
çevirebilir. 263 seviyesi altında stop yapılması 
teknik olarak uygundur.   

KONYA 



Hissede görülen pozitif uyuşmazlıklar ile 8,48 
desteğinden 8,64 seviyesine kadar bir yükseliş 
kaydedilmiştir. 8,64 seviyesi daha önceki 
dönemlerde destek ve direnç rol değişimlerine 
konu olan bir seviye olduğu için önemli 
psikolojik bir seviyedir.  
 
8,64 üzerinde kalıcılığın korunması 8,90 
seviyesini direnç olarak gündeme getirebilir. 
 
Kısa vadede 8,48 altında gerçekleşecek 
kapanışta stop yapılması uygundur. 
  
Dirençler: 8,64– 8,90 
Destekler: 8,48 – 8,34 
 

KORDS 



TRGYO 

Hissede destek seviyeleri yatay bir seyir 
izlerken RSI ve MACD diplerinin fiyat dipleri ile 
karşılaştırıldığında pozitif uyuşmazlık 
oluşturduğu görülmektedir.  
 
Kısa vadede 4,62 desteğinden başlayan yukarı 
yönlü harekette kuvvetli direnç olarak 4,97 
seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz.  
4,97 seviyesinin yukarı kırılarak bu seviye 
üzerinde kalıcılığın korunması hissede 5,19 
direnç seviyesini tekrar ön plana çıkartabilir.  
 
Dirençler: 4,97– 5,19 
Destekler: 4,79– 4,62 
 
4,79 seviyesi altına sarkmalarda stop loss 
devreye sokulabilir.  
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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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