12 Şubat 2018
TURGUT USLU
tuslu@ziraatyatirim.com.tr

HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

Hisse

Satış Seviyeleri

Kapanış Fiyatı

Zarar Kes

DOAS

8,92

9,46

9,58

8,76

KORDS

7,70

8,15

8,23

7,56

TKFEN

16,76

17,76

17,84

16,44

DOAS: Uzun vadeli grafikte hissenin dönüş formasyonlarından “alçalan takoz” yaptığı net bir şekilde
görülüyor. Geri çekilmelerinde yıllık ortalamasının da altına sarkmayan hisse, takozun üst bandını da
destek yapmış görüntüsü çiziyor. Aylık grafikte de MACD ise “sinyal” çizgisine iyice yaklaşmakta. Hissede
takoz formasyon hedefine doğru yükseliş isteği devam edebilir.
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KORDS: Tahminimizce Ocak ortasında başlayan düzeltme hareketi bitti ki bu düzeltme kalıbının “genişleyen
yassı” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü oluşan ve trend dönüşüne işaret eden “çekiç” mum
formasyonu da bu bitişi teyit ederken, osilatörler tarafında stokastik slow aşırı satım bölgesinde “al”
vermekte; RSI ise tepe formasyonun hedefini tamamlamış gözüküyor. Bu kapsamda hissede yeni bir
yükseliş dalgası görülebilir.

TKFEN: Yükseliş kanalının alt bandı ile 20 ve 50 günlük ortalamalarını destek yapan hissede 16 seviyesinin
üzerindeki taban çalışması bitmiş olabilir. RSI(34) alçalan kanalın dışına çıktıktan sonra geri çekilmelerde
kanal üst bandını destek yaparken, aynı şekilde yaklaşık yedi aylık yükselen trend çizgisinden de sekti.
Ayrıca, MACD uzun bir süreden sonra “al” verirken, yükseliş denemelerinde artan işlem hacmi hisseye
ilginin artığının işareti.

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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