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AKSA TEKNİK ANALİZ
2013 yılında genel olarak yükseliş eğilimi gösteren AKSA hissesi 18.09.2013 tarihinde 8.32 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştır. Bu zirve denemesinin ardından hisseye bir miktar
satış baskısı gelmiş ve sonrasında yön yataya dönmüştür.
Son fiyat gelişmelerine baktığımızda AKSA 01.04.2014 tarihinde 6.24-7.15 geniş bandında işlem görmüş, ardından da fiyat sıkışması ve ‘’Üçgen Formasyon’’ oluşumu gözlenmiştir. Üçgen formasyonun
üst noktası olan 7.10 direncinin kırılması durumunda orta vadede teknik olarak 7.95’li seviyelere
kadar yükseliş gözlenebilir. Fakat formasyon içerisindeki fiyat sıkışmasının aşağı doğru kırılması ise
6.20 seviyesine kadar düşüş getirebilir. Bu nedenle son günlerde dar bir bantta işlem gören hissenin
hangi yöne doğru bir kırılma göstereceğini takip etmek gerekmektedir.
Önümüzdeki günlerde yurtiçinde birinci çeyrek bilanço sezonunun açılması nedeniyle hisseler üzerinde bilanço etkisi de gözlenecektir. AKSA hissesinin birinci çeyrek bilanço performansı da hisse
fiyat hareketi üzerinde etkili olabilir.
Şirketin temel verilerine baktığımızda; AKSA’nın satış gelirleri 2013 yılında bir önceki yıla göre %8
artarak 1.756.402.000 TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren şirket satış gelirleri
artış trendine girmiştir.
2013 yıl sonu bilanço verilerine göre şirketin 393.964.000 TL yabancı para varlığı, 622.126.000 TL
yükümlülüğü bulunmaktadır. Döviz cinsi borçların varlıklardan fazla olduğunu (açık pozisyon
taşıdığını) ve kurların birinci çeyrek sonundaki olumlu görünümünü dikkate aldığımızda şirketin yılın
ilk çeyreğinde kur farkı zararı elde etme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.
2014 birinci çeyrek sonuçlarında da şirket bilançosunda görülecek performans hisse fiyatı üzerinde
etkili olabilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

