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HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

Satış Seviyeleri

Hisse

Kapanış Fiyatı

ALKIM

25,66

27,06

27,16

25,20

ISGYO

1,41

1,48

1,49

1,38

TUPRS

122,80

129,80

130,30

120,50

Zarar Kes

ALKIM: Hisse, yaklaşık bir yıllık alçalan trend çizgisinin üzerini Cuma günü test etti. Söz konusu trend
çizgisine de hacimli bir yükselişle test eden hissede, haftalık grafikte MACD “al” vermiş durumda. RSI ise 60
seviyesine doğru güçlenmekte. Ortalamalardan da uzaklaşma eğiliminde olan hissede ayrıca, tercih
ettiğimiz elliott sayımına göre yükseliş yönünde bir dalga eksik. Bu kapsamda, hisse uzun süren
konsolidasyonun ardından yükseliş hareketini devam ettirebilir.
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ISGYO: Geçtiğimiz ay başlayan yükseliş hareketi sonrasında hissenin devamlılık formasyonlarından çanakkulp yaptığını izliyoruz. Yıllık ortalamasının da üzerinde kapanış yapan hissede, 20 günlük ortalama kırdığı
50 günlük ortalamanın ardından 100 günlük ortalamayı da kırma eğiliminde. Yükselişe katılımında bir
miktar arttığını izlerken, hisse yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir.

TUPRS: 20 günlük ortalamasının üzerinde tutunan hisse 50 günlük ortalamasının hafif altında haftayı
kapattı. Tercih etttiğimiz elliott sayımına göre hissede geçtiğimiz ay başlayan yükseliş dalgası devam
edebilir. Göstergeler tarafında ise RSI (34) eşik ve yatay 50 seviyesinin üzerinde iken, MACD sıfır çizgisine
doğru yol almakta ve sinyal çizgisi arasındaki farkı artırmakta. Bu kapsamda, 124,00/50 bölgesinde bulanan
50 günlük ortalamanın kırılacağını ve hissenin yukarı yönlü ataklar yapabileceğini düşünüyoruz.

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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