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• 1990 yılından beri
faaliyet göstermektedir.

• 2004 yılından beri
Gedik Yatırım iştirakidir.
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• Her yatırımcımız
özel müşteri temsilcisi
rehberliğinde işlem yapar.

• Her sabah

Yukarı Yönlü Trend
Hissede 22 temmuz 2016’da 10,59 seviyesinden başlayan yükselen trend, 24-31
kasım tarihleri arasındaki sert fiyatlamanın ardından kanal içinde devam ediyor.

günlük piyasa analizlerini
ve beklentilerini WhatsApp yada
mail yoluyla size ulaştırırız.

• İlgilendiğiniz hisse için
size özel raporlar hazırlarız.

Bahsettiğimiz trend yukarıdaki grafiklerde turkuaz renkli çizgiyle gösterildi, bu
bağlamda hisse 13 TL’nin üzerindeyken yukarı yönün geçerli olmasını ve geri
çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Formasyonun yukarı yöndeki hedefi ise 14,50 TL seviyeleri olarak görünüyor.
Hissenin piyasa fiyatı defter değerinin çok üzerinde fiyatlanıyor, bu bağlamda
uzun vadeli pozisyon taşımak isteyen yatırımcılar bu parametreyi dikkate alarak
işlem yapmalı.
Hisse Bilgileri

• Mobil platformlarımız ile
Cep’ten Tablet’ten işlem
yapabilirsiniz.

• İşlem platformlarımız
algoritmik trade için uygundur.

• Size özel teknik analiz ve piyasa
eğitimi düzenleyebiliriz.

• Bu avantajlardan yararlanırken
işlemlerinizi çok düşük komisyon
oranlarıyla yaparsınız.

Whatsapp Destek
0505 418 34 22

Bu analizde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu
tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olarak hazırlanmamıştır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yapılan tüm yorumlar analizler ve öneriler, analistlerin deneyim ve bilgisi dahilinde yapabileceği en iyi ve en doğru araştırmaların bütünüyle iyi niyetli
bir ürünüdür. Yorumlar ve bilgiler birer AL veya SAT önerisi teşkil etmezler. Daha önce paylaşılan piyasa analizlerinin, bilgilerin ve önerilerin geçmişte başarılı olmuş olması ileri yönelik kesin başarı anlamına gelmemektedir, bu veriler neticesinde pozisyon almak tamamen yatırımcının kendi kararıdır.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. olası zararlardan sorumlu tutulamaz.
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