
Hisse Kapanış Fiyatı Zarar Kes

ALARK 7,30 7,70 7,75 7,16

EREGL 10,00 10,52 10,57 9,82

MAVI 55,65 58,55 59,20 54,55

 Satış Seviyeleri 

  

             

 

  

 

ALARK: Dolar bazlı grafiğe baktığımızda, tercih ettiğimiz elliott sayımına göre, dört aydır süren kompleks 

düzeltme dalgası olan 4 no’lu Primary dalganın bittiğini düşünüyoruz. Göstergeler tarafında RSI (34) 

yükselen üçgen yaparken, 53-55 güçlü direnç bölgesinden çıkma niyetinde. MACD’nin ise “sat” vermekte 

başarısız kalması yükseliş dalgasına girmiş olabileceğinin önemli bir işareti olabilir. Ortalamalardan da 

uzaklaşma eğiliminde olan hisse tarihi zirvesine doğru atak gerçekleştirebilir. 
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EREGL: Tercih ettiğimiz elliott sayımına göre hissede 2016 yılından başlayan Primary dalga henüz bitmedi. 

Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde oluşan işlem hacimleri yıllık işlem hacmi ortalamasının oldukça  

üzerinde oluşurken, 20 günlük ortalaması ise destek oldu. Dolayısıyla, tahminen Minor 5 no’lu dalga 

içerisinde olduğunu düşündüğümüz hisse tarihi zirvesini zorlayabilir. 

 

MAVI: Hisse geçen hafta 50 günlük ortalamasını destek yaparak, kısa vadeli oluşan boşluğu doldurdu. 

Halihazırda yükselen kanal hareketi içerisinde olan hisse 50 günlük ortalamasının üzerinde güç toplayarak 

kanal üst bandına ataklar gerçekleştirebilir. Göstergeler tarafında RSI (34) eşik 50 seviyesinden sekerken, 

stokastik slow yatay desteğinin üzerinde “al” vermek üzere. 
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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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Araştırma 
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Genel Müdürlük Pazarlama 

 
Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL 

+90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr 

  

Aracılık Hizmetleri Servisi 

 

0 850 22 22 979 / 44 44 979 

 

Yurt çapındaki tüm T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri 
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