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BIST-100 Dikkat Çeken Hisseler 5 Temmuz 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.  
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Hisse 12,16 seviyesini aşağı kırarak başlayan 
düşüşte boşluk bırakmıştı. Son dönemde 
gerçekleşen fiyat hareketlerinde 11,22 ve 12,02 
fiyat aralığında sıkışma alanı oluşturmaya 
başladı.  
 
Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların 
yukarı yönde toplandığı görülüyor.  RSI 
üzerinde oluşan formasyon dikkat çekici.  
Bu noktada düşerken bırakılan boşluk ve 
konsolide bölgesinin piyasa ölçümü olan 12,78 
direncinin önemli olduğunu düşünüyoruz.  
 
11,70-11,80 fiyat aralığından alım yapılması 
durumunda kısa vadede 12,16 orta vadede 
12,78 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.  
Olası düşüşlerde 11,34 desteği takip edilerek 
bu seviye altında gerçekleşen kapanışta stop 
yapılması teknik olarak uygundur. 11,22 desteği 
altına sarkmalarda satış yönlü baskının 
artabileceğini düşünüyoruz. 
 
Dirençler: 12,16– 12,78 
Destekler:11,34– 11,22 
 

AKCNS 
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Hisse 11,10 seviyesinde TOBO formasyonunu 
yukarı kırdıktan sonra 12,24 seviyesine kadar 
yükseliş kaydetmişti. Son dönemde TOBO 
boyun çizgisi üzerinde 11,50-12,24 fiyat 
aralığında oluşturduğu yeni konsolide bölgesi 
ile dikkat çekmekte. 
 
Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların 
yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Teknik 
göstergelerde negatif uyuşmazlıklar 
görülmekte. Ana trend eğilimi yukarı yönlü 
olduğu için teknik göstergelerde görülen 
yorulmalar destek seviyelerinin önemini 
artırmakta. Destek seviyelerine kadar düşüşler 
alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu 
noktada 11,50 desteği olası düşüşlerde ilk 
karşılaşılabilecek seviye olarak öne çıkmaktadır.  
 
11,15 seviyesi son durum itibariyle yükselen 
trend desteği olduğu için bu seviye altına 
sarkmalarda stop yapılması teknik olarak 
uygundur.  
 
Dirençler: 12,61 – 13,16 
Destekler: 11,50– 11,15 

BAGFS 
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Günlük grafikte 14.25-15.26 fiyat aralığında son 
dönemde oluşan konsolide bölgesinin yukarı 
kırıldığı görülmektedir.  
 
Kısa vadeli ortalama eğilimleri yukarı yönlü 
olup teknik göstergelerin, fiyatta görülen yukarı 
yönlü hareketi teyit etmektedir.  
 
Teknik olarak kısa vadede 15,51 direncinin 
önemli olduğu görülüyor. 15,51 seviyesinin 
yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması 
durumunda daha önce direnç olarak çalışan 
15,86 seviyesi takip edilebilir. Orta vadede 
konsolide bölgesinin formasyon hedefi olan 
16,10 ve 16,53 seviyesinde bırakılan boşluğun 
öne çıkacağını düşünüyoruz. 
 
Dirençler: 15,86 – 16,10 – 16,53 
Destekler: 15,10 – 14,77 – 14,45  
 
14,77 seviyesi kısa vadede kuvvetli destek 
konumunda olduğu için bu seviye altında 
gerçekleşen kapanışta stop yapılması teknik 
olarak uygundur. 
 

CIMSA 



Hisse fiyatı 10,78 destek bölgesinden gelen 
alımlarla yükselerek 11,82 seviyesinde oluşan 
boşluğunu doldurmuştur.  
11,31-11,82 fiyat aralığında ortalama 
eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu ve orta vadeli 
trend göstergelerinin pozitif bölgede yükseliş 
eğilimlerini korudukları görülmekte.  
 
11,82 kısa vadeli direncinin yukarı kırılması 
hissede direnç olarak 12,35  fiyat seviyelerini 
gündeme getirebilir. 
 
Dirençler: 12,09– 12,35 
Destekler: 11,31 – 11,09 
 
Kısa vadede 11,31 seviyesi kuvvetli destek 
konumunda olup bu seviye altında teknik 
olarak stop loss çalıştırılabilir.  

TCELL 
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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 

Erol Gürcan   Yatırım Danışmanlığı Müdürü  egurcan@gedik.com 

Ceren Bakçay   Yatırım Danışmanı  cbakcay@gedik.com 
 
Ali Erkan Tanacıoğlu  Araştırma Uzmanı  atanacioglu@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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