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TEKNİK GÖRÜNÜM
Bu Çalışma Müşteri Temsilcilerinin Talebi Doğrultusunda Yapılmıştır


Alçalan trendin yukarı yönde aşılamaması sonrası toparlanma
hareketleri yerini geri çekilmeye bıraktı. Bu sayede 120.50
desteğini gerilemenin devamı adına yakından takip ediyoruz.
Bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda kısa
vadede düşüş yükselen trend desteği olarak takip ettiğimiz
113.00 seviyesine kadar devam edebilir. Bu destek seviyesi
kırılmadan henüz yükseliş akımının bozulduğundan
bahsedemiyoruz. Fakat 113.00 desteğinin aşağı yönde
geçilmesi durumunda 106.00 ve 102.00 seviyelerinin hedef
konumuna yerleşeceğini de hatırlatacağım.



Şimdilik geri çekilmeler çok güçlü değil ve 120.50 desteği
üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Dolayısıyla yukarı yönde
tepki oluşma ihtimali de canlı… Bu durumda 126.50 seviyesi
alçalan trend direnci olması nedeni ile önemli. Kırılması ile
alımların hız kazanarak 133.80 ve 143.00 seviyelerinin potaya
girme ihtimali kuvvetlenecek.
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ÇEKİNCE ..
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım
satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı
kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen
şirketlerle A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul
ederler.

