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HAFTALIK HİSSE TEKNİK ÖNERİSİ
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ALGYO: Hissenin yükselen takoz formasyon çalışması yaptığını izliyoruz. Ekim ayındaki yükselişten sonra
konsolidasyon yaşayan hissenin ayrıca devamlılık formasyonlarından bayrak –sorunlu gibi görünse deformasyon çalışması yaptığını izliyoruz. Bu kapsamda, hissenin 45,50/60 yakın direncini kırarak takozun üst
bandına (5.nci dalgasına) doğru hareketlenebileceğini tahmin ediyoruz.
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EGEEN: Tercih ettiğimiz elliott sayımına göre, bizce, 2016 yılsonundaki dip, 2012 öncesi başlayan ve 2015
sonunda biten yükseliş hareketinin düzeltmesinin bittiği yer idi. Buradan itibaren yeni bir yükseliş dalgasına
girdiğini düşündüğümüz hissenin, son haftalarda daha küçük dereceli dalgalarla ilerlemekte olduğunu
görüyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 4 no’lu dalganın 1 no’lu dalga bölgesine kadar
sarktığını izledik ki bu daha büyük dalganın bir işareti olabilir. Hisse, tekrar yeni tepe yapma denemeleri
yapabilir.

ODAS : Tercih ettiğimiz elliott sayımına göre, hisse 4 no’lu dalgasında üçgen düzeltme yapmakta ki bizce, bu
üçgen düzeltmenin sonuna geldik. Geçen hafta üçgen düzeltmenin alt bandında, artan işlem hacmi ile birlikte
gürültülü bir görüntü sergileyen hissede, RSI kendi alçalan trend çizgisini kırmış durumda. MACD ise sinyal
çizgisine yaklaşmakta. Bu kapsamda, ortalamaların da yoğun olarak bulunduğu 5,65 civarındaki direncin
kırılacağını ve hissenin ilk etapta üçgen üst bandını test edebileceğini 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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