
“ 

 

 
Strateji 

TEKNİK ANALİZ 
 
 

                                17 Temmuz 2018 
 

Hüseyin Taş 
huseyin.tas@ykyatirim.com.tr 

+90 212 319 84 38 

   

 

 
 

( Lütfen 2. sayfada yer alan Tablo ile ilgili açıklamaları okuyunuz … )  
  

      SON ÖNERİ FİYATI 
SON ÖNERİDEN 

SONRA GEÇEN GÜN 
SAYISI 

AL 
ÖNERİSİNDEN 

SONRA % 
DEĞİŞİM 

SAT 
ÖNERİSİNDEN 

SONRA % 
DEĞİŞİM 

  KAPANIŞ ÖNERİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ     

  (16.7.2018)                

AKBNK 6.50 ALMA   7.25   4   -10.3 

ARCLK 11.83 ALMA   15.21   14   -22.2 

ASELS 26.82 TUT 21.14   16   26.9   

BIMAS 66.30 ALMA   67.00   3   -1.0 

DOHOL 0.93 ALMA   0.93   3   0.0 

ECILC 3.10 ALMA   3.31   4   -6.3 

EKGYO 1.68 ALMA   1.96   9   -14.3 

EREGL 10.14 ALMA   10.16   2   -0.2 

GARAN 6.67 ALMA   7.87   4   -15.2 

HALKB 6.16 ALMA   6.59   3   -6.5 

ISCTR 4.77 ALMA   5.49   4   -13.1 

KCHOL 12.82 ALMA   13.69   4   -6.4 

KOZAA 5.32 ALMA   6.17   4   -13.8 

KOZAL 36.86 ALMA   38.70   3   -4.8 

KRDMD 4.22 ALMA   4.49   2   -6.0 

OTKAR 69.35 ALMA   71.30   3   -2.7 

PETKM 4.25 ALMA   4.13   3   2.9 

PGSUS 24.12 ALMA   23.34   3   3.3 

SAHOL 7.86 ALMA   8.44   4   -6.9 

SISE 4.56 TUT 4.18   13   9.1   

SKBNK 1.15 ALMA   1.17   3   -1.7 

TAVHL 24.78 TUT 22.48   6   10.2   

TCELL 11.08 ALMA   11.28   3   -1.8 

THYAO 15.11 TUT 13.78   13   9.7   

TKFEN 19.09 TUT 14.97   18   27.5   

TOASO 21.54 ALMA   23.50   10   -8.3 

TTKOM 4.65 ALMA   4.67   3   -0.4 

TUPRS 100.20 ALMA   107.10   13   -6.4 

VAKBN 3.89 ALMA   4.69   4   -17.1 

YKBNK 2.09 ALMA   2.32   4   -9.9 

 
Kaynak: YKY Araştırma, Matriks 
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NOT: “Bu raporda yer alan fiyat hedeflerinin belirlenmesinde teknik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Belirtilen fiyat hedefleri tahmini 
fiyatlar olup, gerçekleşeceği anlamına gelmez.” 
 
UYARI NOTU 
 
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler 
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer 
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.   
 
Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak 
hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve 
tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. 
 
Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım 
kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup 
olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek r isk grubunuz  
ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer 
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
 
Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları 
ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir.  
 
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.’nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı 
Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkis i doğuracak bir 
sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüze l 
kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve 
faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif 
zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetk ililerinin, 
çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar 
üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı 
Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder.  
 
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 
yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. 
 

 

Tablo ile ilgili açıklamalar: 

BİST 30’a dahil olan hisse senetleri için hazırlanan bu tablo, sadece fiyat değişimini baz alan teknik analiz yöntemiyle (hareketli 

ortalamalara göre) hazırlanmış mekanik bir pozisyon öneri tablosudur. Pozisyon önerisinde temel veriler göz önüne 

alınmamıştır. Volatilitenin azaldığı ve fiyat değişiminin çok dar aralıklarda gerçekleştiği dönemlerde, pozisyon öneri 

tablosundaki mekanik önerinin sık değişiklikler gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

POZİSYON ÖNERİLERİ: 
 
AL          : Belirtilen tarih ve fiyatta Uzun pozisyon alma önerisi 
 
SAT        : Belirtilen tarih ve fiyatta Uzun pozisyonların kapatılması yada kısa pozisyon alınması 
 
ALMA    : Daha önce verilen “SAT” önerisinin devam ettiğini gösterir. 
 
TUT        : Daha önce verilen “AL” önerisinin devam ettiğini gösterir. 

 
 
 
 
 


