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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 kısa vadeli direnç bölgesinde hareket 
etmektedir. Son dönemde 4,07 direncini  iki 
defa test eden hissede kısa vadeli teknik 
göstergeler yukarı yönde toparlanma 
eğilimindedir. 
 
Kısa vadeli ortalama eğilimleri yukarı yönlü 
hareket ederken orta vadeli trend göstergeleri 
yükselişlerini sürdürmekte. 
  
Stop olarak 3,92 direnç olarak 4,20 seviyeleri 
izlenebilir. 
3,75 desteği altına sarkmalarda aşağı yönlü 
harekette ivmelenme görülebilir. 
 
Dirençler: 4,07– 4,20 
Destekler:3,92– 3,75 
 

AKSEN 



Hisse fiyatı 5,09 kısa vadeli direncini yukarı 
kırdıktan sonra yukarı yönlü hareket ederek 
kuvvetli direnci olan 5,32 seviyesine 
yaklaşmıştır.  
 
Kısa vadeli eğilimin yukarı yönde olduğu 
hissede teknik göstergeler son dönemde 
gerçekleşen yükselişi onaylamaktadır. 5,21 
seviyesi üzerinde kalıcılığın korunabilmesi 
durumunda 5,42 seviyesi direnç olarak 
izlenebilir. Olası düşüşlerde 5,09 seviyesi stop 
loss olarak takip edilebilir.   
 
Dirençler: 5,32– 5,42 
Destekler: 5,09 – 4,99 
 

GUBRF 
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Hisse fiyatı 11,18 kısa vadeli direncini yukarı 
kırarak 11,32 konsolide bölgesi dışına çıkmıştı.  
 
Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimleri 
konsolide bölgesinden itibaren yukarı yönlü 
eğilimlerini korumakta. 
 
11,45 kısa vadeli direnç seviyesinin yükselen 
işlem hacmi ile yukarı kırılması durumunda kısa 
vadede stop olarak  10,94 ve direnç olarak 
11,88 seviyesi izlenebilir 
 
Dirençler: 11,45 – 11,58  
Destekler: 10,94– 10,56   
 
 

INDES 



Hisse fiyatı son dönemde 5,39 desteği ile 5,78 
direnci arasında konsolide bölgesi 
oluşturmuştur.  
 
Konsolide bölgesi içerisinde desteklerin 
yükselmesi, ana trend eğiliminin yukarı yönlü 
olması hissede direnç bölgesinin önemini 
artırmaktadır. 
 
Yukarı yönlü hareketlerde 5,78 ve 6,18 
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası 
düşüşlerde 5,39 seviyesi altında kapanışta stop 
yapılabilir.  
 
Dirençler: 5,78 – 6,18 
Destekler: 5,39 – 4,90 
 

ODAS 
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Son dönemde destek seviyesi üzerinde oluşan 
konsolide bölgesi dikkat çekmekte.  Hissede 
fiyat hareketlerinin sert ve volatil olması 
dolayısıyla  stop ve direnç seviyeleri önemli. 
 
Destek bölgesi üzerinde işlem hacminde artış 
görülürken teknik göstergeler ortalamalarını 
yukarı kırmış durumda. 
 
Stop olarak 3,90  direnç olarak  4,19 seviyesi 
izlenebilir. 
 
Dirençler: 4,02 – 4,19 
Destekler: 3,90– 3,52 

SELEC 



Teknik Analiz Bülteni                     7                                  Gedik Yatırım Araştırma 

 

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 

 

mailto:arastirma@gedik.com
mailto:uzeyirdogan@gedik.com
mailto:uzeyirdogan@gedik.com
mailto:uzeyirdogan@gedik.com
mailto:egurcan@gedik.com
mailto:egurcan@gedik.com
mailto:egurcan@gedik.com
mailto:cbakcay@gedik.com
mailto:cbakcay@gedik.com
mailto:cbakcay@gedik.com
mailto:atanacioglu@gedik.com
mailto:atanacioglu@gedik.com
mailto:atanacioglu@gedik.com
mailto:ademirtas@gedik.com
mailto:ademirtas@gedik.com
mailto:ademirtas@gedik.com
mailto:obal@gedik.com
mailto:obal@gedik.com
mailto:obal@gedik.com
mailto:ekaya@gedik.com
mailto:ekaya@gedik.com
mailto:ekaya@gedik.com

