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Satış Seviyeleri

Hisse

Kapanış Fiyatı

ARCLK

12,22

12,93

13,00

11,94

OTKAR

80,50

86,00

86,30

78,50

PETKM

5,10

5,41

5,42

4,98

Zarar Kes

ARCLK: Yaşanan düşüşlerin ardından önemli gözüken yatay desteğinden tepki alımlarıyla karşılaşan
hissede, osilatörler de aşırı satım bölgesindeler. Haftanın son işlem gününde oluşan mum çubuğu da tepki
yükselişlerinin devam edebileceğine işaret ederken, hisse orta vadeli ortalamalarına doğru hareketlilik
gösterebilir. Hissede, 11,94 seviyesi zarar – kes olmak üzere 12,93 /13,00 bölgesi hedef olarak takip
edilebilir.

HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

OTKAR: Geçen hafta yükseliş kanalının üst bandından gelen satışlar sonrasında kanal alt bandına
gelmeden tepki ile karşılaşan hissede son günde oluşan mum formasyonu kanal üst bandına tekrar bir
yükseliş olabileceğini işaret etmekte. Hissede, 78,50 seviyesi zarar – kes olmak üzere 86,00/86,30 bölgesi
hedef olarak takip edilebilir.

PETKM: Haziran ayından gelen yükseliş trendine gelmeden yatay desteğinden tepki alımları ile karşılaşan
hisse Cuma günü artıda kapatırken, işlem hacminde de artış görüldü. Stokastik slow osilatörü de aşırı
satım bölgesinde “al” verirken, hisse geçen aydan gelen kısa vadeli düşüş trendini kırıp aylık ortalamasına
doğru tekrar yükseliş sergileyebilir.

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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