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Teknik Analiz Bülteni 

Dikkat Çeken Hisseler 13 Eylül 2017 

Aşağıda yapılan analizlerde 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.  

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

mailto:atanacioglu@gedik.com


Teknik Analiz Bülteni                     2                                  Gedik Yatırım Araştırma 

Hisse son dönemde oluşan konsolide bölgesini 
27,20 seviyesinde yukarı kırarak yükselişine 
devam etmektedir.   
 
Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların 
yukarı yönde toplandığı hissede konsolide 
bölgesi sonuna doğru işlem hacminin artış 
kaydetmesi, ve  konsolide bölgesi yukarı 
kırılırken işlem hacminin yükselmesi teknik 
olarak olumludur.  
 
27,44-27,94 fiyat aralığından alım yapılması 
durumunda kısa vadede 28,86 fiyat seviyesi 
konsolide bölgesinin direnci olarak izlenebilir. 
orta vadede 12,78 seviyeleri direnç olarak 
izlenebilir.  
Olası düşüşlerde 26.78 desteği takip edilerek 
bu seviye altında gerçekleşen kapanışta stop 
yapılması teknik olarak uygundur.  
 
Dirençler: 28,40 – 28,86 
Destekler:27,50 – 26,78 
 

ASELS 
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Hisse son dönemde 10,55-11,22 fiyat 
aralığında oluşturduğu sıkışma alanı ile dikkat 
çekmektedir.  
Kısa vadeli ortalama eğilimlerinin yukarı yönde 
ivme kazandığı hissede sıkışma alanı direncinin 
test edildiğini görüyoruz.  
Hisse fiyatı direnç bölgesini test ederken işlem 
hacminde görülen artışları olumlu buluyoruz.  
 
10,94-11,22 fiyat aralığından alım yapılması 
durumunda sıkışma alanının direnci 
konumunda olan 11,88 seviyesi direnç olarak 
takip edilebilir. 
 
Stop olarak 10,66 seviyesi altında 
gerçekleşecek kapanışlar takip edilebilir. Hisse 
fiyatının 10,55 desteği altına sarkması 
durumunda aşağı yönlü harekette ivmelenme 
görülebilir.   
 
Dirençler: 10,66 – 10,55 
Destekler: 11,88– 12,10 

BAGFS 
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Hisse fiyatı 2,80 desteği üzerinde tutunarak son 
dönemde yukarı yönlü toparlanma eğilimine 
girmiştir. 
 
Destek bölgesi üzerinde işlem hacminde 
görülen artışlar ve kısa vadeli trend 
göstergelerinde görülen pozitif uyuşmazlıklar 
teknik olarak olumludur.  
 
  
Hissede 2,85-2,91 fiyat aralığından alım 
yapılması durumunda  direnç olarak 3,02 stop 
olarak 2,80 seviyesi takip edilebilir. 
 
Dirençler: 3,02– 3,08  
Destekler: 2,80 – 2,73 
 
 

EKGYO 
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Hisse fiyatı 13,18 desteğinden gelen alımlarla  
oluşturduğu ilk konsolide bölgesini yukarı 
kırmış ve 14,40 seviyesine kadar yükseliş 
göstermiştir. Son dönemde oluşan ikinci 
konsolide bölgesi içerisinde işlem hacminin 
arttığını görüyoruz.  
 
Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönlü ivmeye 
sahip olduğu hissede 13,95-14,20 fiyat 
aralığından alım yapılması durumunda kısa 
vadede 15,04 orta vadede 15,61 direnç 
seviyeleri takip edilebilir. 
Olası düşüşlerde 13.55 seviyesi stop loss olarak 
kullanılabilir.  
   
Dirençler: 15,04– 15,61 
Destekler: 13,55 – 13,18 
 
 

FMIZP 
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SAHOL 

Hisse fiyatı 11,55 direncinden gelen satışlarla 
boşluk bırakarak 10,25 seviyesine kadar bir 
düşüş gerçekleşmiştir. Son dönemde 10,25-
10,66 fiyat aralığında oluşan konsolide 
bölgesinin yukarı kırıldığı görülmekte.  
 
Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönlü hareket 
ettiği hissede işlem hacminin artış kaydetmesi 
ve kısa vadeli trend göstergelerinin yukarı 
yönde toparlanma eğiliminde olması teknik 
olarak olumludur. 
 
Hissede 10,51-10,67 fiyat aralığından alım 
yapılması durumunda kısa vadede 10,95 orta 
vadede 11,26 direnç seviyeleri takip edilebilir. 
Olası düşüşlerde 10,25 seviyesi stop loss olarak 
kullanılabilir.  
   
Dirençler: 10,95– 11,26 
Destekler: 10,25 – 10,06 
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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 

Beste Naz Köksal                                                        Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd.                           bestenaz.koksal@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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