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HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

Satış Seviyeleri

Hisse

Kapanış Fiyatı

ARCLK
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KOZAL

44,36

46,20

47,10

43,30

TTKOM

4,32

4,56

4,57

4,21

Zarar Kes

ARCLK: Yaşanan düşüşlerin ardından yatay desteğine gelen ve 200 günlük ortalamasına yaklaşan hissede
bir fibonacci ABCD formasyon oluşumu yaşandığı söylenebilir. Diğer yandan, son işlem gününde artan
işlem hacmi ile birlikte dönüş mum formasyonu (bullish harami) da gözlemlenirken, hissede bu hafta
“tepki” yükselişleri yaşanabilir.

HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ

KOZAL: Kanal orta bandı ve 50 günlük ortalamasının üzerinde kapatan hissede, göstergeler, en azından
kanal üst bandına kadar (46,20 civarı) bir yükseliş marjının olduğunun işaretini veriyorlar: RSI yükselen
üçgen formasyon hedefine henüz varmamışken, MACD ile sinyal çizgisi arasındaki fark artıyor. Momentum
ise bir önceki tepesinin üzerinde. Ayrıca, haftalık grafikte RSI çift dip hedefine henüz varmamış gözüküyor.
Aşağıdan 20 günlük ortalamanın da 50 günlük ortalamaya doğru yaklaşma isteği göz ardı edilmemeli.

TTKOM: Hisse kanal üst bandının hafif altında haftayı kapatsa da hafta ortasında artan işlem hacmi ile
birlikte yükselen trend çizgisinin ve 200 günlük ortalamasının üzerine çıkılmasını olumlu değerlendiriyoruz.
Diğer yandan, RSI da düşüş trendini kırmış durumda. Bu kapsamda hisse, 4,21 civarındaki desteğinin
üzerinde kalarak kanal üst bandını kırabilir ve yükseliş ivmesi yakalayabilir.

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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