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HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

Satış Seviyeleri

Hisse

Kapanış Fiyatı

ASELS

27,14

28,76

28,90

26,60

KRDMD

4,50

4,75

4,77

4,41

SISE

5,02

5,35

5,36

4,92

Zarar Kes

ASELS: Geçen haftanın sonuna doğru yaşanan geri çekilmenin ardından hissenin önemli destek
seviyesinden tepki ile karşılaştığını izledik. Haftanın son işlem gününde de hacimli yükseliş gözlemlerken,
Dolar bazlı grafikte potansiyel bir omuz baş omzun sağ omzu oluşabilir. Göstergeler ise her ne kadar zayıf
bir görüntü sergileseler de, olası tepki yükselişini destekleyecek yerlerdeler. Bu kapsamda, 27,50
civarında bulunan ara direncin kırılacağını ve hissenin yükseliş ivmesi kazanabileceğini düşünüyoruz.

HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

KRDMD: Geri çekilmelerde orta vadeli ortalamasından destek bulan hissede Temmuz ayı ortasından
başlayan konsolidasyon bitmiş olabilir. Göstergeler eşik seviyelerinde güçlenme eğiliminde iken, Cuma
günkü kapanış 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Hisse, mevcut seviyelerin üzerinde
güç kazanarak yükseliş ivmesi kazanabilir.

SISE: Yükseliş kanalı içerisinde hareket eden hissede tahminen haziran ayında başlayan yükseliş dalgası
henüz bitmedi. Hem Haziran hem de daha uzun vadede halen beşinci dalgaların eksik olduğunu
düşünüyoruz. Hisse yakaladığı yükseliş ivmesini kanal üst bandına kadar sürdürebilir.

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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