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Kaynak:Foreks 

Tarih

Öneri

Son Fiyat

BIST100 Relatif (Son 1 hafta)

BIST100 Relatif (Son 1ay)

Alım Aralığı

Hedefler

Zarar Kes

MACD 0.27 +

RSI 52.76 +

Momentum 100.00 -

10 G. Ağ. Ort. 18.45 +

20 G. Ağ. Ort. 18.55 +

50 G. Ağ. Ort. 19.28 -

ATR 0.54

(milyon TL) 2019/4Ç 2020/4Ç

Satışlar 39,260 45,750

Net Kar 1,546 4,153

FAVÖK 2,571 7,055

Net Nakit -22,480 -392,491

Son 12 aylık

F/K 5.99

FD/FAVÖK 15.55

FD/Satışlar 3.09

Özser. Karlılık 17.96

Net Borç/FAVOK 14.00

779.96KV Fin Borç/Öz sermaye

-0.93%

KCHOL

İndikatörler

Temel Veriler

Rasyolar

18.70-18.80

07/05/21

AL

-2.27%

19.60-19.80

18.60

18.76

Koç Holding düşen kanalını kırması sonrasında 18.60’de bulunan fibonacci düzeltme çizgisi 

üzerinde güçlenme gerçekleştiriyor. Trend göstergelerimiziden bir tanesi Nisan ayından bu yana 

ilk kez pozitif bölgeye geçerek alıma sinyali verdi. MACD ise negatif bölgede ortalamalarını 

yukarı yönde keserek tepki hareketini destekliyor. 18.60 stop olmak üzere cari seviyelerde 

alınabilecek pozisyonlarda kısa vadede 19.80 seviyesi hedef olabilir. 19.80’de taban oluşumu 

gerçekleştirecek orta vadeli bir dirençtir. 19.80 aşılması, 21.65 ve 23.00 dirençlerini de ileride ön 

plana çıkarabilir. 

 



 

 
 
 
 

7 Mayıs 2021  

 

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. 

Araştırma 

Gökhan Uskuay 

gokhan.uskuay@unluco.com (0212) 367 36 36 

 ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor 

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna 

inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. 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 

tercihlerine 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 

Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’den herhangi bir 

talepte bulunulamaz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz. 

Olası Çıkar Çatışmaları Sınıflandırmaları için lütfen tıklayınız. 

Mevcut Çıkar Çatışmaları: 

Şirket Unvanı Beyan 

 
Önemli Uyarı 

 

https://www.google.com/search?q=unluco&rlz=1C1GCEU_trTR938TR938&oq=unluco&aqs=chrome..69i57j69i59j0i30j0i5i30l3j5i44.3778j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.unlumenkul.com/assets/unlu_menkul/upload/files/KisiselVerilerinIslenmesineIliskinAydinlatmaMetni-592.pdf
http://www.unluco.com/cikarcatismalari/unlucoolasicikarcatismalari.html

