
Teknik Analiz Bülteni / Haftalık Öneriler 

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız «Teknik 
Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu 
kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler 
baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının 
gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda 
BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek 
olacağı öngörülmektedir.  
 
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım 
aralıkları, hedef fiyat ve  zarar kes seviyeleri tamamen 
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak 
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel 
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca 
etkilemesi beklenebilir. 
 
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız 
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik 
analizler yer almaktadır.  

Hisse
Son 

Fiyat

Beta 

(Günlük, S3A)

Alım 

Aralığı

KV En Güçlü 

Direnç 

(Hedef)

KV En Güçlü 

Destek 

(Zarar Kes)

BIMAS 50,10 0,57 49,7 - 50,2 51,20 48,00

KORDS 11,10 0,58 11,04 - 11,16 11,40 10,65

KCHOL 18,01 1,04 17,8 - 18 18,42 17,20

OTKAR 129,80 0,88 128,8 - 130 132,30 124,20

TCELL 12,45 0,94 12,38 - 12,5 12,74 11,92
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 Bedelsiz sermaye artırımı ve güçlü bilanço rakamlarının 
ardından yukarı yönlü seyrini devam ettiren hissede olumlu 
performansın devamı beklenebilir. 

 Haftanın son 2 gününde tüm zamanların zirvesine çıkan 
hissede işlem hacminin göreceli olarak kuvvetli kalması 
teknik açıdan olumlu olarak yorumlanabilir. 

 Kısa vadeli momentumun yukarı yönlü hareket etmesi teknik 
açıdan olumlu. 

 Hissede  kısa vadede teknik olarak 49,70-50,20 fiyat aralığı 
alım için uygun seviyeler olup  seviyesi olası düşüşler için 
48,00 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü 
hareketlerde ise direnç olarak 51,20 seviyesi izlenebilir.  

Alım Aralığı 

(TL)

Satış Hedefi 

(TL)

Zarar Kes 

Seviyesi (TL)

Potansiyel 

Getiri
Olası Zarar

49,7 - 50,2 51,20 48 2,50% -3,90%
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Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
BIMAS BİST-100

Bim Mağazalar (BIMAS)



 Çoğunlukla döviz getirisinden ötürü defansif bir görünüm 
sunan hissenin son dönemde kurdaki gerilemeye bağlı olarak 
son dönemde zayıf performans gösterdiğini izliyoruz.   

 Haftanın son gününde daha önce de destek olarak çalışan 
200 günlük üssel ortalamalarını test eden hisse buradan 
gelen tepki alımlarıyla toparlandı.  

 Kısa vadeli hareketli ortalamalar Cuma günkü dönüşün 
ardından ilk önemli direnç seviyesi olacaktır. 

 Hissede  kısa vadede teknik olarak 11,04-11,16 fiyat aralığı 
alım için uygun seviyeler olup  seviyesi olası düşüşler için 
10,65 stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü 
hareketlerde ise direnç olarak 11,40 seviyesi izlenebilir.  

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS)

Alım Aralığı 

(TL)

Satış Hedefi 

(TL)

Zarar Kes 

Seviyesi (TL)

Potansiyel 

Getiri

Olası 

Zarar

11,04 - 11,16 11,40 10,65 2,70% -4,05%

Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
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 Son dönemde endeks tarafındaki olumsuz seyrin de etkisiyle 
aşağı yönlü hareket eden şirketin geçen hafta destek 
bölgelerini test ettiğini gördük.  

 Hissenin 50 günlük üssel ortalamalarının üzerindeki seyrini  
koruması durumunda yukarı yönlü tepki hareketleri 
görmemiz mümkün. 

 Haftanın son günü tepki sinyali veren hissede işlem hacminin 
göreceli olarak yüksek kalması teknik açıdan destekleyici.  

 Hissede  kısa vadede teknik olarak 17,80-18,00  fiyat aralığı 
alım için uygun seviyeler olup 17,20 seviyesi olası düşüşler 
için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 
ise direnç olarak 18,42 seviyesi izlenebilir.  

Koç Holding (KCHOL)

Alım Aralığı 

(TL)

Satış Hedefi 

(TL)

Zarar Kes 

Seviyesi (TL)

Potansiyel 

Getiri
Olası Zarar

17,8 - 18 18,42 17,2 2,91% -3,91%
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 BAE siparişlerinin devreye girmesiyle oldukça güçlü net kar 
ve FAVÖK büyümesi yaşayan şirkette pozitif seyrin devam 
etmesi mümkün gözüküyor. 

 Haftanın son gününde son 28 ayın zirvelerini test eden 
hissede teknik göstergeler yükselişi desteklemeye devam 
ediyor. 

 Kısa vadeli momentumun yukarı yönlü hareket etmesi teknik 
açıdan olumlu. 

 Hissede  kısa vadede teknik olarak 128,80-130,00  fiyat 
aralığı alım için uygun seviyeler olup 124,20 seviyesi olası 
düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü 
hareketlerde ise direnç olarak 132,30 seviyesi izlenebilir.  

Otokar (OTKAR)

Alım Aralığı 

(TL)

Satış Hedefi 

(TL)

Zarar Kes 

Seviyesi (TL)

Potansiyel 

Getiri

Olası 

Zarar

128,8 - 130 132,30 124,2 2,24% -4,02%

Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar

75,0

125,0

175,0

Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
OTKAR BİST-100



 2.çeyrek net kar rakamlarının beklentilerin altında 
kalmasının ardından ay başında sert gerileyen hissede son 
dönemde dip çalışmalarının etkili olduğunu izliyoruz.     

 Geçen hafta itibariyle olumsuz piyasa koşullarına karşın 500 
günlük üssel ortalamalarında tutunması olumlu. 

 Cuma günkü yükselişte kısa vadeli hareketli ortalamaların 
test edilmesi toparlanma işareti olarak yorumlanabilir. 

 Hissede  kısa vadede teknik olarak 12,38-12,50 fiyat aralığı 
alım için uygun seviyeler olup 11,92 seviyesi olası düşüşler 
için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 
ise direnç olarak 12,74 seviyesi izlenebilir.  

Turkcell (TCELL)

Alım Aralığı 

(TL)

Satış Hedefi 

(TL)

Zarar Kes 

Seviyesi (TL)

Potansiyel 

Getiri

Olası 

Zarar

12,38 - 12,5 12,74 11,92 2,41% -4,18%

Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. 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. Bu 

görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
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