
 
 

 

Yurtdışı Piyasalar Trade Önerisi 

 

WBA AL 

 

Son Kapanış: 54,47 

Hedef Fiyat: 59,00 

Stop-Loss: 51,00 
 

 

Kasım ayından bu yana yukarı yönlü bir kanal doğrultusunda hareket 

eden Walgreens Boots Alliance son bir aydaki hareketi ile yeniden 

trend desteğine yaklaşmış durumda. Teknik açıdan mevcut seviyelerin 

yeniden bir tepki alımı oluşması için son derece uygun noktalar 

olduğunu düşünüyoruz.  

 

Bu tahminimize yönelik en önemli riski ise çarpanlar bazında şirketin 

sektöre kıyasla ucuz görünmemesi oluşturuyor. Kaldı ki, temel açıdan 

değerlendirildiğinde de analistlerin ortalama hedef fiyatının 55 dolara 

yakın olması değerleme açısından yukarıda çok fazla hareket alanının 

olmadığına işaret ediyor.   

 

Şirket son olarak Salı günü yaptığı açıklamada, DoorDash ve Uber ile 

Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı gün teslimat (iki saatin altında) için 

ortaklık yapacağını belirtmişti. 

 

 
* Grafik verileri IB Trader Workstation’dan (TWS) alınmıştır.  
 

 

 Lütfen en altta yer alan uyarı notunu okuyunuz. 

 

Walgreens Boots Alliance (WBA) 

Bir sağlık ve güzellik perakende şirketi 

olan Walgreens Boots Alliance, 50 

eyalet ve 25 ülkede yaklaşık 19.000 

noktada faaliyet göstermektedir. Ana iş 

kolu olan eczaneler özellikle yoğunluğu 

yüksek bölgelerde konumlandırılmıştır. 

Şirketin perakende eczane 

kategorisinde en yüksek pazar payına 

sahip olması önemli ölçüde maliyet 

avantajları sağlamaktadır. Şirket, ABD 

perakende eczaneleri (gelirlerin 

yaklaşık %70’i), uluslararası eczaneler 

(gelirlerin yaklaşık %10’u) ve ilaç 

toptancılığından (gelirlerin yaklaşık 

%20’si) oluşan üç faaliyet kolundan 

yılda 140 milyar dolar civarında gelir 

elde etmektedir. 
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ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (“ÜNLÜ & Co”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK 

düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanmıştır.  Burada yer alan bilgiler ve diğer 

kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ & Co tarafından 

denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası 

bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır.  

 

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı 

gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından 

kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel 

niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir 

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar’ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerini 

de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere 

uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari 

amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar’ın ve üçüncü tarafların işlem yapması 

durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ & Co ve ÜNLÜ & Co çalışanları sorumlu değildir ve bu 

konuda ÜNLÜ & Co’dan herhangi bir talepte bulunulamaz.   

 

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız. 

 

Mevcut Çıkar Çatışmaları: 

Şirket Unvanı Beyan 

-  - 
 

 

 

Önemli Uyarı 

 

http://www.unluco.com/cikarcatismalari/unlucoolasicikarcatismalari.html
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