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YASAL UYARI  

 
Temel Analiz: Sürdürülebilir büyüme açısından Türkiye’de başı çeken şirketler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Aselsan’ın 2018 yılında 

yüzde 60’lık ciro büyümesi akabinde, 2019 senesinde de cirosunu yüzde 50 arttırmasını, bu büyümenin 2019 senesi için yaklaşık yüzde 55’lik 
bir FAVÖK büyümesi anlamına geleceğini düşünüyoruz. Söz konusu büyüme trendlerine baktığımız zaman şirketin 2019 beklentilerine göre 9 
F/K ve 8.7 firma değeri /FAVÖK rasyolarında işlem gördüğünü ve bu rasyoların da oldukça cazip olduğunu söyleyebiliriz. Şirket hisselerinde 
%37.5 yükselme potansiyeli ile 33 TL hedef fiyat öngörüyoruz. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yeniden yapılanan Savunma 
Sanayii Onay Komitesi’nin yapılanma süreci esnasında geciken onaylardan dolayı şirketin üçüncü çeyrek karı göreceli olarak zayıf gelmiştir. 
Ancak, bu komitenin dördüncü çeyrek itibarı ile işlevde olması geciken onayları, yeni alınan işler ile beraber, sene sonu kar’ı açıklandığında 
fazlasıyla telafi edecek olmasını ve hisselere katalist sağlamasını ve teknik analizimizde bahsedilen kritik seviyeleri kırmasını beklemekteyiz.  
 
Teknik Analiz: 2.halka arz sonrası gelen tepkilerle 29 seviyelerine doğru atak sergileyen hissenin, Temmuz-Aralık 2017 döneminde 24,70-29 

bandında dalgalandıktan sonra Aralık ortasında gelen satışlar ile 24,70 desteğini aşağı doğru kırıp son dönemde 500 günlük üssel hareketli 
ortalaması altında 22,60-23,70 bandında konsolidasyon çabası içinde olduğu görülmektedir. Kısa vadede 22,60 desteği üstünde tutunması ile 
23,80-24,70 dirençlerine doğru alımlar beklenebilir. Orta ve uzun vadeli pozisyon alımları için hissenin yeniden 24,70 üstünde hacimli 
kapanışların görüldüğünün teyit edilmesi gerekmektedir. 24,70-29 bandı hisse için güçlü bir direnç bölgesi olup 29 üstünde yeniden 33,-34 
bölgesine doğru alımlar güç kazanabilir. Tepkilerde 24,70 seviyesini kıracak güç bulunamaması halinde 22,60 desteği zayıflayarak aşağı 
yönde kırılması beklenebilir. 22,60 altında olası satışlarda 21,20-20,40 ve 19,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Günlük grafikte alım 
satım osilatörü olan RSI 50 seviyesinin hemen altında yukarı ivmelenmesi ve pozitif uyumsuzluğun görülmesi kısa vadeli alımlara neden olsa 
da, orta vadeli gösterge olan MACD ‘nin 0 altında trigerinin hemen üstünde yatay seyirde işlem görmesi yükselişleri sınırlayabilir. Orta ve uzun 
vadeli yeni pozisyon alımlar için hissenin 24,70 seviyeleri üstünde hacimli kapanışlar görmek uygun olabilir. 
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile 
hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir 
yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile 
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım 
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni 
ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


