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HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ
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Satış Seviyeleri

Kapanış Fiyatı

Zarar Kes
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5,35

5,62

5,72

5,24

THYAO

16,55

17,50

17,65

16,20

TSKB

1,22

1,29

1,29

1,19

SODA: Tercih ettiğimiz elliott sayıma göre uzun bir süredir devam eden sıkışma bitti. Yeni bir yükseliş
dalgasına girdiğini düşündüğümüz hissede hacimde de artış gözlenmetke. Göstergeler de olumlu bir
görüntü sergilerlerken, mum çubukları da sağlıklı. Dolayısıyla, hissede yükseliş eğiliminin sürebileceğini
düşünüyoruz.

HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

THYAO: Tercih ettiğimi elliott sayımına göre Nisan – Mayıs ayındaki düşüş muhtemelen Ekim ayında
başlayan yükselişin düzeltmesiydi. (A olarak etiketlenen dalga) Söz konusu yükselişin son dalgası (5 no’lu
dalga) tamamına yakını geri alınırken, düzeltme yönündeki düşüş de beş dalga ile çift dip yapmış
gözüküyor. Mayıs ayında başlayan ve geçen hafta 17,60’lara kadar yükseliş de muhtemelen “yeni” bir
dalga başlangıcıydı. (B olarak etiketlenen dalga) Bu dalgadan sonra düşüş yönünde bir dalga oluşsa da,
söz konusu “yeni” dalganın henüz bitmediğini düşünüyoruz. (A dalgasının 1,5 ay sürdüğü düşünüldüğünde
geçen hafta başladığını düşündüğümüz B dalgasının bu kadar kısa sürebileceğini düşünmüyoruz.) Bu
kapsamda, 16,20 seviyesi zarar kes olarak belirlenip, hisse yükseliş yönünde takip edilebilir.

TSKB: Geçen hafta güçlü destek (uzun vadeli yükselen trend çizgisi + 200 haftalık ortalama + %61,8
fibonacci düzeltmesi) bölgesinden gelen alımlarla 1,29 seviyesine kadar yükseliş kaydeden hisse, bu
seviyeden gelen satışlar sonrasında tekrar bu güçlü destek bölgesine gelse de haftalık kapanış 1,22
seviyesinden; söz konusu desteğin üzerinde gerçekleşti. Haftalık grafikte RSI aşırı satım bölgesinden
sekerken, hisse 1,19 civarındaki güçlü desteğinin üzerinde tekrar 1,29 seviyesini hedefleyebilir.

Uyarı Notu: 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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